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'Reality is more fabulous, more maddening, more strangely manipulative than fiction'

                                  (Trinh T. Minh-ha, When the Moon Waxes Red, 1991, geciteerd uit: Gaines & Renov, 1999, p.1)



Alle  begrippen  en  sommige  citaten  uit  de  Engelstalige  literatuur  die  gebruikt  worden in  deze 
scriptie zijn door de auteur zelf vertaald, met behulp van het Van Dale Groot woordenboek Engels-
Nederlands (Vierde druk, 2008). Engelse woorden waar geen gepaste vertaling voor gevonden is, 
zijn cursief weergegeven en omschreven in het Nederlands.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Introductie: 'Documentaires zijn door mensen gemaakte kunstwerken'

'Een  sterke  en  wijdverbreide  veronderstelling  in  het  verleden  was  dat  documentaires  (op  een  speciale  

manier) 'de waarheid' weergeven; daarom werden documentaires gemaakt en bekeken. Deze aanspraak op  

de waarheid heeft de afgelopen decennia een hevige aanval ondergaan van theoretici, die beweren dat de  

semiotiek en het structuralisme hebben laten zien dat documentaires, net als fictiefilms, gebruik maken van  

manieren en technieken die, gestructureerd zoals taal, symbolisch van aard zijn. Vandaar dat alle films, dus  

inclusief documentaires, gezien kunnen worden als fictiefilms.' 

(geciteerd uit Rosenthal, 1988, p.12. Zie ook Nichols; 1991 en 2001). 

Hoe vertel je een verhaal in een documentaire? Je hebt een onderwerp, een inzicht, een visie of misschien 

zelfs al een compleet verhaal, maar hoe vertel je dat? Hoe zorg je dat de kijker je verhaal gelooft en hoe 

probeer je de kijker te overtuigen en te interesseren? Wie vertelt het verhaal en hoe spreek je de kijker 

aan? En wat als er geen geschikte beelden zijn van het onderwerp van de documentaire, wat laat je dan 

zien?  Al  deze  vragen  spelen  een  rol  in  het  maakproces  van  een  documentaire  en  bij  elke  nieuwe 

documentaire staat de maker weer voor talloze keuzen in manieren en technieken die gebruikt kunnen 

worden om een verhaal te vertellen. Het ontbreken van een overzicht, waarmee een deel van deze keuzen 

of keuzenconcepten vergeleken kan worden, vormt de aanleiding voor het schrijven van deze scriptie.   

1.2 Relevantie

Vóór  1990  stond  het  bestuderen  van  het  vakgebied  documentaire  op  een  tweede  plaats  in  de 

filmwetenschappen, met slechts een paar studies die voornamelijk  gericht  waren op enkele belangrijke 

documentairemakers en -onderzoekers uit de vooroorlogse geschiedenis, zoals John Grierson, Paul Rotha en 

Robert Flaherty. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is wetenschappelijk onderzoek en discussie 

binnen het  domein van de documentaire  echter  sterk  in  opkomst.  Een groot  aantal  werken geeft  een 

overzicht van de gemaakte documentaires in een bepaalde regio en periode, waarbij documentaires vaak 

vanuit historisch perspectief bekeken worden (o.a. Barnouw, Ellis, Rotha, Nichols). Ook is er veel geschreven 

in de vorm van (persoonlijke) essays over een bepaalde film, filmmaker of stroming, die gebundeld zijn en 

daarmee trachten een overzicht te geven van zowel ontwikkelingen op het gebied van documentaires (als 

product), als op het gebied van discussie over documentaires (o.a. Rothman, Rosenthal, Jacob's, Rhodes & 

Springer, Grant & Sloniowski). Daarnaast zijn afzonderlijke aspecten die van invloed zijn op de ontwikkeling 

van documentaire als vakgebied besproken, zoals technologie (o.a. Winston), stem en geluid (o.a. Kozloff, 

Altman, Chion en Holmlund) en andere sociale, politieke en technologische ontwikkelingen die van invloed 

zijn geweest op het vakgebied documentaire (Nichols, 2001, p.179-190). 
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Literatuur die een conceptueel overzicht geeft van de manieren en technieken die gebruikt kunnen worden 

om een verhaal te vertellen in een documentaire is schaars en kijkt vaak vanuit een historisch of ander 

specifiek oogpunt naar deze concepten, waardoor deze niet zonder meer overgenomen en gebruikt kunnen 

worden bij de analyse van een documentaire. Van de beperkte conceptuele (en historische) literatuur wordt 

in dit onderzoek gebruik gemaakt. De concepten  worden omschreven, geanalyseerd en er wordt gekeken in 

hoeverre zij (met enige aanpassing) bruikbaar kunnen zijn bij het analyseren en vergelijken van de manier 

waarop een verhaal verteld wordt in een documentaire.

De  methoden  van  onderzoek  die  gebruikt  worden  bij  het  analyseren  van  documentaires  hebben  hun 

oorsprong in de filmwetenschappen, waar lange tijd de nadruk op de fictiefilm lag. Er wordt gekeken naar 

de invloed van de film op de kijker, die bepaald wordt door keuzen die de filmmaker maakt in onder andere 

chronologie,  perspectief  en  (re)presentatie.  Veel  van  deze  keuzen  spelen  zowel  bij  fictiefilm  als  bij 

documentaire  een  rol,  maar  omdat  een  documentairemaker  in  grotere  mate  gebonden  is  aan  de 

werkelijkheid liggen deze keuzen vaak anders dan in fictiefilm. De concepten waar naar gekeken zou moeten 

worden  bij  de  analyse  van  documentaire,  kunnen  dus  fundamenteel  verschillen  van  de concepten die 

gebruikelijk zijn in fictiefilm. Dit komt doordat het onderwerp in een documentaire gebaseerd is op de 

werkelijkheid, waardoor er in de weergave van deze werkelijkheid zich andere keuzen voordoen dan bij de 

weergave van een fictieve situatie of gebeurtenis in een fictiefilm. Om de invloed van de relatie met de 

realiteit te kunnen analyseren, wordt in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van literatuur uit het vakgebied 

van de journalistiek. 

1.3 Onderzoekseenheden

De  onderzoekseenheden  die  bestudeerd  worden  om  te  verkennen  welke  manieren  en  technieken  er 

gebruikt  worden  om  een  verhaal  te  vertellen  in  een  documentaire  bestaan  uit  twee  verschillende 

grootheden,  namelijk  literatuur  en  documentaires.  Er  wordt  een  aantal  relevante  wetenschappelijke 

onderzoekers (en onderzoeken) geselecteerd. Binnen deze selectie wordt gekeken of er onderwerpen en 

concepten af te leiden zijn waarmee het verhaal in een documentaire geanalyseerd zou kunnen worden. In 

de vergelijkende matrix worden deze concepten op de verticale as gezet. Op de horizontale as komen de 

onderzoekseenheden die bestudeerd worden,  namelijk  de geselecteerde literatuur  en de geselecteerde 

documentaires, zijnde de documentaires van VPRO Tegenlicht (seizoen 2009-2010, alleen eigen producties 

van  de  Nederlandse  publieke  omroeporganisatie  VPRO),  een  selectie  van  drie  documentaires  uit  de 

Amerikaanse documentairerubriek  Frontline (seizoen 2009-2010) en één documentaire van de If...-reeks 

(BBC  If..., 2004-2006)  van  de  BBC  (British  Broadcasting  Corporation).  De  keuze  voor  de  geselecteerde 

literatuur  en  documentaires  wordt  toegelicht  in  het  methodologisch  kader  (§3.2  Verantwoording 

onderzoekseenheden).  
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1.4 Probleemstelling

Uit voorgaande informatie wordt duidelijk dat er weinig conceptueel onderzoek is gedaan op het gebied van 

documentaire en dat concepten of categorieën om de verhalen in documentaires met elkaar te vergelijken 

schaars zijn. Methoden van onderzoek binnen de documentaire zijn vooral gericht op het schrijven over 

documentaire vanuit een historisch perspectief en niet zo zeer op het doen van conceptueel of vergelijkend 

onderzoek naar manieren en technieken die gebruikt kunnen worden bij het vertellen van verhalen die een 

sterke band hebben met de realiteit. In dit onderzoek wordt een verkenning gemaakt op dit gebied, door de 

volgende probleemstelling te onderzoeken:

In hoeverre zijn er verschillen in de manieren en technieken om een verhaal te vertellen in een documentaire  

die besproken worden in de literatuur enerzijds en tussen deze manieren en technieken die gebruikt worden  

in de praktijk anderzijds en in hoeverre zijn er verschillen tussen documentairerubrieken onderling (kijkend  

naar  een  selectie  van  documentaires  van  VPRO  Tegenlicht  en  van  vergelijkbare  documentaires  uit  de  

Verenigde Staten van Amerika en Groot-Brittannië)? 

1.5 Methode van onderzoek 

De  methode  die  gebruikt  wordt  om  de  probleemstelling  te  onderzoeken,  is  het  gebruik  van  een 

vergelijkende matrix.  Als eerste worden er manieren en technieken om een verhaal  te vertellen in een 

documentaire, binnen de relevante literatuur over deze onderwerpen, geïdentificeerd en besproken. Deze 

manieren en technieken worden vertaald naar concepten en categorieën, die gebruikt kunnen worden in de 

vergelijkende  matrix.  Hiermee worden  verschillende  wetenschappelijke  bronnen  met  elkaar  en met  de 

documentaires  van  VPRO  Tegenlicht,  Frontline  en BBC  If... vergeleken.  Ook  worden  de  geselecteerde 

documentaires onderling met elkaar vergeleken. Met behulp van deze vergelijking kan gekeken worden van 

welke manieren en technieken om een verhaal te vertellen in een documentaire bij VPRO Tegenlicht geen 

gebruik gemaakt wordt, maar die bijvoorbeeld wel voorkomen in de literatuur of in andere documentaires. 

Hoewel de meeste concepten direct voortkomen uit literatuur, zijn er ook concepten die indirect uit de 

literatuur  voorkomen  of  gebaseerd  zijn  op  het  bestuderen  van  documentaires.  Er  kunnen  dus  ook 

concepten uit de vergelijking komen die wel in de praktijk (de documentaires) voorkomen, maar waar in de 

geselecteerde  theorie  niet  (direct)  over  geschreven  wordt,  waardoor  er  hiaten  in  de  literatuur  over 

documentaire weergegeven kunnen worden. 
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1.6 Leeswijzer

Deze scriptie dient gezien te worden als een verkennend onderzoek op het gebied van het vertellen van een 

verhaal in een documentaire. In het theoretisch kader wordt daarom eerst het begrip documentaire verder 

onderzocht en haar grenzen aan zowel de kant van de fictiefilm als aan de kant van de journalistiek nader 

bestudeerd (§2.3.1). Vervolgens worden onderwerpen en concepten die een rol zouden kunnen spelen bij 

de analyse van het verhaal in documentaires onderzocht. Dit gebeurt van breed naar smal; van algemene 

theoretische concepten die betrekking hebben op de weergave van de realiteit (vormen van realisme in 

§2.3.2 en vormen van documentaire in §2.3.3), tot specifiekere concepten zoals de mogelijke relaties tussen 

de filmmaker, het onderwerp en het publiek (§2.3.7) en tussen beeld en geluid (§2.3.8).  De besproken 

concepten worden weergegeven in de matrix voor vergelijking in §2.4. In hoofdstuk 3 (Methodologie) komt 

aan de orde hoe de onderzoekseenheden vergeleken worden op basis van de concepten. Hier wordt ook 

uitgelegd  op  basis  waarvan  de  onderzoekseenheden  geselecteerd  zijn  en  wordt  een  verantwoording 

gegeven voor de methode van analyse die gebruikt zal worden om de literatuur en de documentaires te 

vergelijken.  Vervolgens  worden  de  resultaten,  evenals  de  interpretatie  van  deze  resultaten,  van  de 

vergelijking weergegeven in hoofdstuk 4 (Resultaten), gevolgd door de conclusies (Hoofdstuk 5), waarin de 

probleemstelling  beantwoord  wordt.  Daarna  volgen  de  onderzoeksbeperkingen  (Hoofdstuk  6),  de 

aanbevelingen voor verder onderzoek (Hoofdstuk 7), de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

(Hoofdstuk 8) en de aanbevelingen die op basis van dit onderzoek aan  VPRO Tegenlicht gedaan kunnen 

worden (Hoofdstuk 9). De samenvatting (Hoofdstuk 10), de literatuurlijst en de bijlagen zijn achter in dit 

onderzoeksrapport te vinden.       
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader

2.1 Onderzoeksgebieden

De  onderzoeksgebieden  van  waaruit  documentaire in  deze  scriptie  bekeken  wordt,  zijn  de  film-  en 

televisiewetenschappen  en  de  journalistiek.  Binnen  de  film-  en  televisiewetenschappen  wordt  naar 

documentaire gekeken vanuit een historisch en theoretisch perspectief. Vanuit deze perspectieven worden 

concepten, typeringen en definities onderscheiden, die houvast bieden bij het analyseren van manieren en 

technieken om een verhaal  te vertellen in een documentaire. Ook vanuit het bredere vakgebied  media 

wordt  gekeken  naar  ontwikkelingen  binnen  de  journalistiek  en  aan  journalistiek  grenzende 

televisieproducten  die  gericht  zijn  op  de  werkelijkheid.  Wetenschappers  die  media  en  journalistiek 

bestuderen benaderen dit vakgebied vanuit verschillende domeinen, zoals bijvoorbeeld communicatie of de 

sociale wetenschappen. Daarnaast wordt documentaire bekeken vanuit de op de praktijk gerichte literatuur, 

waarbij de keuzen in het maakproces van een documentaire centraal staan en bekeken worden vanuit de 

documentairemaker zelf.     

2.2 Relevante literatuur

De literatuur  die  gebruikt  wordt  voor  het  onderscheiden van de concepten en categorieën waarop de 

matrix  voor  het  vergelijkend  onderzoek  gebaseerd  is,  is  geschreven  door  enkele  vooraanstaande 

wetenschappers  in  bovengenoemde  onderzoeksgebieden.  Binnen  het  onderzoeksgebied  van  de 

documentaire, kijkend naar concepten en categorieën die kunnen helpen bij het analyseren van manieren 

en technieken om een verhaal te vertellen, zijn Bill Nichols, Richard Kilborn & John Izod, Jane Gaines & 

Michael Renov, John Corner en Alan Rosenthal belangrijke wetenschappers. 

Bill Nichols is professor aan het Department of Cinema van de San Fransisco State University, waar hij zijn 

expertise wijdt aan documentaire en etnografische film, filmtheorie, filmische ruimte, narratieve theorie en 

verschillende  bewegingen  in  de  filmwereld.  In  deze  scriptie  wordt  gebruik  gemaakt  van  zijn  werken 

Representing reality: issues and concepts in documentary (1991) en Introduction to Documentary (2001). In 

Representing  reality (1991)  wordt  documentaire  gedefinieerd  en  worden  de  grenzen  met  fictiefilm  en 

journalistiek verkend en afgebakend. Ook worden verschillende vormen van documentaire onderscheiden 

en wordt er uitgelegd hoe bepaalde manieren en technieken van een verhaal vertellen eraan bijdragen dat 

de kijker de informatie in de documentaire 'gelooft'.  

Van Richard Kilborn en professor John Izod, beiden werkzaam bij de afdeling Film, Media en Journalistiek 

van  de  Universiteit  van  Stirling,  wordt  gebruik  gemaakt  van  hun  boek  An  Introduction  to  Television  

Documentary (1997). Hierin komen verschillende 'afspraken' en keuzen in stijl en perspectief aan de orde, 

die ervoor zorgen dat de kijker de documentaire als historisch en sociaal realistisch ervaart. Ook worden 

verschillende vormen van realisme besproken, waaruit blijkt dat het van plaats, tijd en context afhankelijk is 

wat men op een bepaald moment als realistisch ervaart.
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Jane M. Gaines en Michael Renov zijn de auteurs van het boek Collecting visible evidence (1999).  In deze 

scriptie  vormt  het  werk  Theorizing  Documentary (1993)  van  Renov  een  belangrijke  theoretische  en 

conceptuele basis voor het onderzoek. Michael Renov is professor in Kritische Studies aan de School of 

Cinematic Arts van de University of Southern California. Hij richt zich voornamelijk op de theorie van de 

documentaire, autobiografische film en video, videokunst en activisme en de presentatie van de holocaust. 

Jane  M.  Gaines  is  professor  in  Literatuur  en  Engels  en  was  gastprofessor  bij  de  afdeling  Film van  de 

Colombia University. Haar onderzoeksgebied omvat filmgeschiedenis en -theorie en cultuurwetenschappen, 

voornamelijk gericht op populaire cultuur en feminisme.    

Een wetenschapper die zijn achtergrond meer in de journalistieke hoek heeft, is professor John Corner. Hij is  

hoofd van School of Politics and Communication Studies aan de universiteit van Liverpool en richt zich op de 

journalistiek,  documentaire,  het  publiek van media,  politieke  communicatie  en culturele  analyse.  In  dit 

onderzoek wordt gebruik  gemaakt  van zijn  boek  The Art  of  Record (1996).  Samen met  Alan Rosenthal 

schreef hij de tweede editie van  New Challenges for Documentary  (2005), waaruit veel inzichten kunnen 

worden gehaald over ontwikkelingen in het vakgebied, maar die niet direct gebruikt wordt om concepten 

uit af te leiden om in de vergelijkende matrix te gebruiken. Wel wordt gebruik gemaakt van Alan Rosenthal's 

Writing,  Directing  and Producing Documentary Films and Video's (2007)  over  het  maakproces  van een 

documentaire  en  zijn  eerdere  editie  van  New  Challenges  for  Documentary (1988).  Hij  is  professor 

Communicatie aan de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem, heeft rechten en communicatie gestudeerd en 

meer dan vijftig films gemaakt (o.a. voor de BBC). Hij is geïnteresseerd in een veelheid aan historische, 

politieke en sociale  onderwerpen.       

Tot slot wordt er in deze scriptie gebruik gemaakt van artikelen en hoofdstukken van Brian Winston (o.a. in 

Rosenthal,  1988)  en  van  het  boek  Documentary  Storytelling van  Sheila  Curran  Bernard  (2007).  Brian 

Winston heeft een wetenschappelijke carrière achter de rug aan vele universiteiten: hij bekleedde de eerste 

leerstoel Communicatie aan de University of Lincoln, was hoofd van de faculteit Media en Culturele Studies 

aan de University of Westminster en decaan aan de College of Communication aan de Penn State University, 

en bekleedde de leerstoel Film wetenschappen aan de New York University. Daarnaast was hij directeur van 

het centrum voor journalistieke studies aan de University  of  Wales en is  hij  scenarioschrijver.  Hij  staat 

bekend als één van de eerste wetenschappers die zich bezighield met documentaire en ethiek.   

Bernard is mededirecteur van het Documentaire Studies Programma aan State University of New York en 

gespecialiseerd  in  geschiedenis,  theatrale  documentaire  en  het  maken  van  krachtige,  spannende  en 

aansprekende documentaires.  

Door bij  het  opstellen van de matrix  voor  vergelijking enkel  gebruik  te  maken van een beperkt  aantal 

wetenschappelijke  bronnen,  wordt  een  veelheid  aan  inzichten,  invalshoeken  en  concepten  buiten 

beschouwing  gelaten.  Deze  keuze  en  de  consequenties  van  deze  keuze  voor  de  interpretatie  van  de 

onderzoeksuitkomsten worden toegelicht in het hoofdstuk Onderzoeksbeperkingen (Hoofdstuk 6). 
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2.3 Definitie van begrippen

In de geselecteerde literatuur komt een aantal begrippen en concepten naar voren, die van dienst kunnen 

zijn bij het analyseren van manieren en technieken om een verhaal te vertellen in een documentaire. Deze 

begrippen en concepten worden in deze paragraaf besproken en gedefinieerd, zodat ze gebruikt kunnen 

worden  als  'ingrediënten'  in  de  vergelijkende  matrix.  Deze  'ingrediënten'  vormen  de  criteria  waarnaar 

gekeken wordt in de vergelijking tussen de geselecteerde literatuur en de praktijk (in de vorm van  VPRO 

Tegenlicht seizoen 2009-2010 en de selectie van documentaires van Frontline en BBC IF...) in het vertellen 

van een verhaal in een documentaire. 

Voordat de begrippen en concepten besproken worden die tot 'ingrediënten' kunnen leiden, wordt eerst 

het begrip 'documentaire' verder toegelicht en haar grensgebieden afgetast, zodat er een helder beeld van 

het onderzoeksgebied ontstaat (§2.3.1).  Daarna zullen eerst  overkoepelende categorieën die betrekking 

hebben  op  de  mate  waarin  en  de  manier  waarop  ervoor  gezorgd  wordt  dat  een  documentaire  als 

geloofwaardig ervaren wordt  (realisme)  aan de orde komen (§2.3.2),  gevolgd door eveneens algemene 

theorieën  en  concepten  over  vorm  of  typering  van  documentaire  (§2.3.3).  Vervolgens  zal  naar  de 

verschillende manieren van retorische overtuiging worden gekeken, die voorkomen in het domein van de 

documentaire  (§2.3.4).  Daarna zullen de afspraken en keuzes  in  stijl  en  perspectief  behandeld  worden 

(§2.3.5),  gevolgd door theoretische concepten waarmee het  vertellen van een verhaal  bestudeerd  kan 

worden (§ 2.3.6). Tot slot wordt de relatie tussen de filmmaker, het onderwerp en het publiek besproken 

(§2.3.7), alsmede de relatie tussen beeld en geluid in een documentaire (§2.3.8). Van al deze onderwerpen 

wordt onderzocht in hoeverre ze behandeld worden in de geselecteerde literatuur. 

De besproken onderwerpen of concepten worden behandeld vanuit  algemene concepten in de film en 

journalistiek  in  een  bepaalde  tijd  naar  steeds  specifiekere  eigenschappen  en  concepten  die  in  een 

documentaire naar voren kunnen komen. Hierdoor zijn de besproken onderwerpen en concepten beter in 

een context  te plaatsen en is hun relatie  tot elkaar beter te begrijpen, maar ontstaat  er uiteraard ook 

overlap tussen de besproken verschijnselen.  

7



§  2.3.1 Documentaire  

Documentaires  laten  kijkers  een  nieuwe  wereld  zien  en  ervaringen  beleven  door  de  presentatie  van 

informatie over mensen, plaatsen en gebeurtenissen. De kracht van documentaire ligt in het feit dat ze 

gebaseerd is op een waarheid, niet op fictie. Dit maakt documentaire echter niet objectief; communicatie is 

altijd subjectief en gedurende het gehele maakproces worden keuzes gemaakt over welk verhaal hoe te 

vertellen (o.a. Bernard, 2007; Nichols, 2001, H.1). Documentaires komen overeen met fictiefilms in het feit 

dat ze plots, personages, situaties, gebeurtenissen en een narratief hebben. Er is een uitdaging of dilemma, 

toenemende spanning en hindernissen en conflicten op de weg naar een oplossing of einde (Nichols, 1991, 

H.1).

Documentaires zijn te definiëren vanuit drie perspectieven: die van de filmmaker, die van de tekst en die 

van de kijker. Vanuit de filmmaker wordt vaak gekeken naar de mate van controle die de filmmaker over het 

onderwerp heeft. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de filmmaker bij documentaire minder controle heeft 

over bepaalde factoren in het productieproces (zoals script, setting, licht, gedrag van het onderwerp) dan bij 

fictiefilm.  Hierbij  wordt  echter  niet  ingegaan  op  verschillende  vormen  van  controle  die  ook  in  een 

documentaire aan de orde zijn, zoals de aard van de relaties tussen de betrokkenen van het maakproces. Bij 

documentaire moet het erop lijken dat er geen invloed van de maker was tijdens de opnamen en dat de 

personages 'zichzelf' zijn (Nichols, 1991, H.1). 

Een  algemene  eigenschap  van  documentaire  is  dat  het  een  institutioneel  concept is.  Leden  van  de 

documentaire-gemeenschap  hebben  ervoor  gekozen  om  gebeurtenissen  uit  de  'echte'  wereld  te 

behandelen,  in  plaats  van  gebeurtenissen  uit  de  fictionele  wereld.  Documentairemakers  hebben  een 

gemeenschappelijk doel en scheppen en veranderen de geërfde tradities, op die manier die past bij de 

verwachtingen van documentairemakers als gehele groep (of 'institutie') (Nichols, 1991, H.1). 

Een andere manier om documentaires af te bakenen is door direct naar de teksten van een film te kijken. 

Documentaires zijn informerend van aard en het gesproken woord is een belangrijk middel om een idee van 

de waarheid te creëren. Daarnaast speelt stijl een belangrijke rol. Stijl is de kenmerkende manier waarop 

een individuele filmmaker of een collectief van filmmakers actoren, factoren en ontwikkelingen neerzet in 

de  film.  De  stijl  van  een  collectief  is  dus  gelijk  aan  een  institutioneel  discours,  met  haar  eigen  en 

veranderende gebruiken en regels. Stijl ondersteunt een plot in een verhaal en het bewijs in een betoog. 

Stijl in documentairefilm hangt samen met de vorm van realisme die op een bepaald moment door een 

bepaalde groep gebezigd wordt (Nichols, 1991, H.1).  

Tot slot kan documentaire bekeken worden vanuit het perspectief van de kijker. Het verschil tussen fictie en 

documentaire zit niet zo zeer in de daadwerkelijke tekst, als wel in de aannamen en verwachtingen die 

teweeg gebracht worden door het kijken en luisteren naar de tekst. Kijkers ontwikkelen vaardigheden voor 

het  interpreteren  en  begrijpen  van  een  documentaire.  Tussen  fictiefilm  en  documentaire  zijn  de 

verwachtingen die de kijker heeft over de relatie tussen de tekst in de film en de realiteit fundamenteel 

verschillend.  Bij  documentaire  wordt  ervan  uitgegaan  dat  het  beeld  dat  getoond is  identiek  is  aan  de 
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daadwerkelijke gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. In werkelijkheid zijn er natuurlijk situaties waarbij de 

aanwezigheid  van  een  camera  en  filmcrew  wel  degelijk  van  invloed  is.  Bij  het  bekijken  van  een 

documentaire bouwt de kijker een patroon van gevolgtrekkingen in zijn hoofd op dat helpt bij het begrijpen 

van het betoog dat gemaakt wordt over (een deel van) de werkelijkheid. De kijker wordt gevoed door een 

gevoel van retorische betrokkenheid in plaats van fictieve betrokkenheid, zoals bij klassieke fictiefilms het 

geval is. De reden waarom mensen en objecten in de film voorkomen, is gebaseerd op het realisme: de 

persoon of het object is er ook in de echte wereld. Ook kan het object een functionele reden hebben voor 

zijn aanwezigheid: het sturen van het betoog. Daarnaast kan de verschijning van mensen of objecten een 

intertekstuele reden hebben; het wordt verwacht omdat dit in andere films van dit soort ook gebeurt, zoals 

bijvoorbeeld het interviewen van getuigen. Tot slot kan er een motivatie zijn die gericht is op de vorm, 

wanneer een beeld bijdraagt aan een bepaald patroon of  een stijlvorm die de gecommuniceerde tekst 

ondersteund (Nichols, 1991, H.1). 

Documentaires worden zelden gemaakt op basis van de ideeën van één enkel persoon. Er zijn veel actoren 

en  factoren  waar  de  documentairemaker  rekening  mee  moet  houden.  Deze  contextfactoren  zijn  aan 

verandering onderhevig, als gevolg van sociale, culturele en esthetische veranderingen in de maatschappij. 

Als gevolg hiervan zijn ook de definities van 'documentaire' en 'realiteit' veranderlijk en onderhevig aan 

veranderingen (Nichols,  1991,  H.1).  In  de volgende paragraaf  zullen verschillende vormen van realisme 

besproken worden, zodat meer inzicht kan worden verkregen in de manieren waarop documentaires pogen 

zichzelf neer te zetten als zijnde 'realistisch'.  
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§  2.3.2 Vormen van realisme  

Zoals  alle  talen en discoursen in de loop van tijd  veranderen, zo zijn ook onze manieren van kijken en 

interpreteren aan verandering onderhevig. Dit hangt samen met de veranderende vormen van realisme. 

Documentaire bestaat als een vorm van registreren en als een vorm van interpreteren. Er vindt selectie 

plaats in de keuze voor wat er gefilmd wordt en in de montagefase. Hoewel in het maakproces vele keuzen 

worden gemaakt, ervaart de kijker het eindproduct (de film) als een waarheidsgetrouwe opname van wat er 

heeft plaatsgevonden. In de verschillende vormen van realisme wordt de balans tussen het registreren en 

het herkennen of ervaren op verschillende manieren behandeld (Kilborn & Izod, 1997, p.43-44;  Corner, 

1996, H.1 en H.3). 

1) Empirisch realisme

Empirisch realisme is een vorm waarbij een aanwijsbaar verband wordt aangegeven, in het idee dat 'de 

waarheid' bestaat, door een zo nauwkeurig mogelijke kopie van het origineel (de werkelijkheid) te maken. 

De camera is een wetenschappelijk instrument dat de mensen en objecten in de wereld vastlegt. Hierbij 

wordt ervan uitgegaan dat daar later door de kijker betekenis  aan kan worden gegeven. De tekst zorgt 

ervoor dat de kijker de beelden op een juiste manier interpreteert, waardoor er een correct beeld van de 

werkelijkheid ontstaat. Deze vorm van realisme was lange tijd dominant, doordat gebruik werd gemaakt van 

sterke  retorische  technieken  en  aannamen.  Ten  eerste  omdat  aangenomen  werd  dat  de  camera  de 

waarheid kan vastleggen. Ten tweede omdat de verteller uitlegde wat de waarheid van de beelden de kijker 

zou moeten vertellen (Kilborn & Izod, 1997, p.44-45; Winston, 1995, p.130). 

2) Sociaal en historisch realisme        

Sociaal realisme gaat uit van 'een openheid naar de totaliteit van alle menselijke ervaringen' (Loizos, 1993, 

p.9, geciteerd uit Kilborn & Izod, 1997, p. 45). Het kenmerk van sociaal realisme is de interesse in het laten 

zien van gewone mensen in hun eigen leefomgeving. De vorm heeft zijn oorsprong in de Sovjet Unie van de 

jaren twintig  en sluit  aan bij  de overtuiging van Grierson (die  als  eerste  documentaire  definieerde,  als 

'creatieve weergave van de werkelijkheid'), dat documentaire als doel heeft het publiek de maatschappij 

waarin het leeft te laten zien. Sinds lange tijd bestaat hierbij de discussie over het neerzetten van een 'wij' 

(de  filmmakers,  elite,  het  publiek)  en  een  'zij'  (de  'gewone'  man,  de  minderbedeelden),  waarbij  de 

filmmakers hun eigen waarden gebruiken om de onderwerpen neer te zetten en te analyseren. Het creëren 

of in stand houden van stereotypen wordt als een bekende zwakte van deze vorm van realisme gezien 

(Kilborn & Izod, 1997, p.45-47). 
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3) Psychologisch realisme

Realisme heeft een onvermijdelijke psychologische dimensie. Kijkers kunnen zich beter inleven in passages 

uit een film die psychologisch geloofwaardige handelingen en emoties van mensen weergeven (Andrew, 

1984,  p.  19-36).  Het  in  beeld  en ten gehore gebrachte  materiaal  wordt  door de kijker  uitgelegd (voor 

zichzelf) met behulp van een kader bestaande uit voor hen bekende gedragspatronen. 

Er kunnen drie vormen van psychologisch realisme onderscheiden worden, hoewel deze in de praktijk vaak 

door elkaar lopen. Ten eerste refereert zij aan de poging om overtuigend verslag te doen van het verborgen 

leven van een individu of  groep mensen.  Ten tweede kan psychologisch realisme ook refereren aan de 

poging om de wereld te laten zien zoals zij gezien wordt vanuit het gezichtspunt van één iemand. Tot slot 

refereert  de term psychologisch realisme aan verschillende vormen van empathie die gevormd worden 

tussen de kijkers en de sociale actoren die geïntroduceerd worden in de documentaire. Deze vorm wordt 

veel gebruikt in verschillende vormen van televisieproducten en helpt bij het voorkomen van ongeloof in de 

getoonde wereld of werkelijkheid. Het is een veelgebruikte vorm in bijvoorbeeld soaps en draagt er toe bij 

dat soaps realistisch overkomen op de vaste kijkers (Kilborn & Izod, 1997, p.47-49; Nichols, 1991, p.171). 

4) Deconstructief realisme (  deconstructing realism  )  

De populariteit van empirische en psychologische vormen van realisme bij makers en kijkers van fictiefilms 

leidde tot een dominantie van deze vormen. Ook in de documentaire-wereld waren deze vormen lange tijd 

populair,  totdat  zij  te  veel  deden  denken  aan  fantasie  en  illusie,  door  hun  dominante  positie  in  de 

Hollywoodfilm-productie. Marxisten vonden dat de aandacht voor het eindproduct (de film) er voor zorgde 

dat  er  minder  aandacht  voor  het  productieproces  was  en  zagen  de  filmindustrie  als  een  commerciële 

aangelegenheid van het kapitalistische systeem. Bertolt Brecht heeft veel geschreven voor makers (in die 

tijd  vooral  theater  en literatuur,  maar ook film)  die zich wilden verzetten tegen de dominantie  van de 

gevestigde vormen van realisme. Dit vormde de theoretische basis voor documentaires die niet alleen maar 

kijken  naar  de  aard  van  de  realiteit  die  gepresenteerd  wordt,  maar  ook  naar  de  manier  waarop  deze 

gepresenteerd wordt – de reflexieve documentaire (Kilborn & Izod, 1997, p.49-50). 

Brecht vond dat beeld enkel de oppervlakte of het uiterlijk van een fenomeen kon belichten, terwijl het in 

de werkelijkheid gaat om de relaties tussen mensen in een sociale, politieke en economische context. Hij 

zag het als een uitdaging in de kapitalistische wereld om deze sociale werkelijkheid te laten zien en dat kon 

volgens hem niet door alles weer te geven als vertrouwde verschijnselen en ontwikkelingen, maar juist door 

de onderliggende relaties en realiteiten bloot te leggen en een vervreemdingseffect bij de kijker te creëren. 

Hiermee wordt de psychologische band tussen de kijker en het onderwerp verbroken en wordt de kijker 

uitgedaagd met een andere en meer kritische blik  naar het getoonde 'bewijs'  te kijken. De kijker moet 

afstand bewaren in plaats van mee te gaan in de getoonde werkelijkheid. Het doel van deconstructieve 

kunstwerken (theater, literatuur of film) is gericht op het vergaren van kennis in plaats van het bieden van 

een plaatsvervangende ervaring (Kilborn & Izod, 1997, p.50-51).

11



Om  populair  te  blijven  is  het  noodzakelijk  dat  realisme  verandert,  zoals  ook  de  realiteit,  inclusief  de 

samenleving en de kijkers, verandert. In de tijd van Brecht werden er veel films gemaakt die voor de kijker 

esthetisch vreemd of onbekend waren, om de aandacht te focussen op de inhoud van de film.  Om de 

gevestigde  vormen  van  realisme  te  vermijden  werden  ook  de  wereld  en  de  gevestigde  waarden 

vervreemdend  weergegeven.  Vaak  echter  werd  vergeten  dat  realisme  populair  moet  blijven  om  te 

overleven. Uiteindelijk vervormde deze vorm zich op het gebied van televisiedocumentaire tot de reflexieve 

documentaire. De aandacht verplaatste zich van de functie van de documentaire om te registeren naar de 

functie om iets aan te duiden en de kijker in de war te brengen. Het is een vorm van realisme in de manier 

waarop de film de kijker aan het denken zet over de basis waarop ons begrip van de realiteit gebaseerd is 

(Kilborn & Izod, 1997, p.50-52).

Verschillende vormen van realisme geven weer wat op een bepaald moment door een bepaalde groep 

mensen als  de  realiteit  gezien wordt.  Maar er bestaat  niet  één enkele  realiteit.  Er  is  altijd  sprake van 

meerdere realiteiten en verschillende vormen van representatie van deze realiteiten. Documentaire is een 

vorm van propaganda voor de manier waarop een bepaalde realiteit volgens de producent geïnterpreteerd 

dient  te  worden,  waarbij  het  publiek  overtuigd  moet  worden  van  de  meningen  en  inzichten  die 

gepresenteerd worden (Kilborn & Izod, 1997, p.53-54). 

In verschillende perioden in de geschiedenis, in verschillende gebieden ter wereld en onder verschillende 

groepen filmmakers  vierden  andere  vormen van realisme hoogtij.  Dit  heeft  geresulteerd in  een  aantal 

vormen  van  documentaire,  die  zullen  worden  behandeld  in  de  volgende  paragraaf.  Hoewel  zowel  de 

vormen van realisme als de vormen van documentaire op verschillende momenten in de geschiedenis zijn 

ontstaan, zijn ze nog allen terug te vinden in het huidige aanbod aan documentaires en worden ze in meer 

of mindere mate tot op de dag van vandaag gebruikt bij het maken van nieuwe documentaires. Hierdoor is 

het mogelijk de van oorsprong historische theorieën en categorieën te zien als theoretische concepten die 

gebruikt kunnen worden bij de analyse van het vertellen van een verhaal in een documentaire.  
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§  2.3.3 Vormen van documentaire  

Wanneer  gekeken  wordt  naar  de  geschiedenis  van  documentaire  komen  verschillende  film-  en 

televisieproducten naar voren, passend bij de plaats en tijd waarin ze gemaakt zijn en gebruikmakend van 

de vormen van realisme die daarvoor kenmerkend waren. Er kan op verschillende manieren onderscheid 

gemaakt worden tussen documentaires. Hoewel dit onderscheid doet denken aan de verschillende genres 

die  de  fictiefilm  kent,  is  het  verschil  dat  deze  fictie-genres  allen  een  ander  soort  imaginaire  wereld 

representeren, terwijl documentaire gebaseerd is op één en dezelfde actuele (of historische) wereld. Bij 

documentaire  wordt  dezelfde  gebeurtenis  op  verschillende  manieren  weergegeven  en  concurreren  de 

verschillende manieren van representatie met elkaar. In de loop van de geschiedenis werden de gevestigde 

manieren  van  documentaire  maken  beproefd  en  werden  documentairemakers  uitgedaagd  om  nieuwe 

manieren te zoeken die pasten bij de  behoeften van die tijd (Nichols, 1991, H.2). Hoewel de grenzen vaag 

en niet eenduidig zijn, is het mogelijk documentaires onder te verdelen in een zevental typeringen. Deze 

chronologische categorisering vond oorspronkelijk vanuit historisch perspectief plaats  (Nichols, 1991, H.2; 

Kilborn  &  Izod,  1997,  p.57),  maar  kan  ook,  en  volgens  sommigen  zelfs  beter,  gezien  worden  als  een 

theoretisch paradigma (o.a. Bruzzi, 2000, p.2), zoals in dit onderzoek zal gebeuren. 

1) De 'tentoonstellende documentaire' (  expository documentary  )  

De 'tentoonstellende documentaire' wordt doorgaans gezien als de oudste documentaire-vorm, omdat deze 

gebruikt werd bij een van de oudste documentaires, namelijk Nanook of the North (1922). In de jaren dertig 

werd deze vorm de esthetische norm voor alle  films gemaakt door de British Documentary Movement 

onder leiding van John Grierson, die aan de wieg van de documentairefilm stond. Documentaire ontstond 

uit de onvrede met het afleidende en entertainende karakter van de fictiefilm. In het begin waren er enkel 

zwijgende films, zoals Nanook of the North, maar later werd het mogelijk en gebruikelijk ook geluid aan het 

beeld toe te voegen   (Kilborn & Izod, 1997, p. 58-64; Nichols, 1991, H.2).

Bij  de tentoonstellende documentaire wordt de kijker direct aangesproken, vaak door een verteller,  die 

uitlegt hoe de kijker het beeld moet interpreteren, oftewel wat er gedacht zou moeten worden van het 

visuele bewijs dat getoond wordt. De verteller komt niet in beeld en geeft vaak uitleg in een voice-over, ook 

wel 'de stem van God' genoemd. Het verhaal van de verteller vormt de basis van het verhaal of betoog dat 

gevoerd wordt. De beelden vormen enkel een ondersteuning of illustratie van het gesproken verhaal, dat als 

objectief en waarheidsgetrouw beschouwd wordt, bewezen door de ondersteunende beelden. De verteller 

identificeert zich met de kijker en zorgt zo voor een wij-gevoel, waarbij het onderwerp van de documentaire 

vaak over 'vreemden' van de verteller en de kijker gaat, zoals mensen met een andere nationaliteit, ras, 

levensstijl,  leeftijd  of  inkomen.  Door deze  manier  van  presentatie  gelooft  en  vertrouwt  de  kijker  deze 

informatie, die hem of haar door een retorische stijl op overtuigende wijze laat geloven dat de verteller op 

de enige juiste manier naar het onderwerp en de getoonde beelden kijkt. 
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Het beeld in dit type documentaire werd in het verleden vaak verkregen door het naspelen van unieke of 

alledaagse gebeurtenissen in hun originele setting, waardoor de kijker het idee kreeg getuige te zijn van de 

originele gebeurtenis. Deze manier was noodzakelijk omdat het technisch niet mogelijk was beeld en geluid 

gelijktijdig op te nemen en omdat de camera groot, opvallend en moeilijk te verplaatsen was. Het naspelen 

maakt het gemakkelijker de werkelijkheid te manipuleren of op een andere manier in beeld te brengen dan 

bij  een  directe  opname van de  gebeurtenis  het  geval  was  geweest.  De  dominante  en  gezaghebbende 

verteller die de schijnbaar onomstreden waarheid vertelt,  legt de nadruk op zogenaamd 'nagebootst of 

oppervlakkig realisme' (mimetic or surface realism) (Lockerbie, 1991, p.226, geciteerd uit Kilborn & Izod, 

1997, p. 63). 

Er is een trend in het maken van documentaires, tot op de dag van vandaag, waarin het weergeven van de 

realiteit domineert boven de esthetiek. Hiermee vindt documentaire binnen de televisiewereld aansluiting 

bij de visuele journalistiek en onderzoeksjournalistiek, gefocust op de presentatie van feiten en het brengen 

van objectief nieuws (Kilborn & Izod, 1997, p.63-64; Nichols, 1991, p.35). 

2) De observationele documentaire (  observational documentary  )  

Na de tweede wereldoorlog verloor de British Documentary Movement haar doel, deels omdat deze bereikt 

was (sociale hervormingen) en deels omdat de markt voor films aan het veranderen was en er minder 

plaats in de bioscoop kwam voor serieuze documentaires. Het genre werd overgenomen door televisie, met 

haar omvangrijke en snel groeiende publieksbereik, en hiermee veranderde ook de vorm van documentaire. 

Voor  televisie  was  het  belangrijk  de  afstand  waarmee  documentaires  hun  onderwerp  weergaven  te 

verkleinen en minder moraliserend over te komen (Nichols, 1991, H.2). Er was vraag naar een vorm waarbij 

het publiek direct toegang had tot de activiteiten en woorden van de gedocumenteerde onderwerpen, en 

waarbij  er  een  directe  betrokkenheid  bij  hun  privéleven  was.  Daarbij  was  er  technische  vooruitgang 

geboekt, waardoor het mogelijk werd de onderwerpen direct in hun omgeving te filmen (zonder andere 

lichtbronnen) en het geluid bij de film direct en synchroon op locatie op te nemen. Er kwamen nieuwe 

vormen van documentaire tot stand, waarbij de nadruk lag op de close-up van een individu in zijn of haar 

eigen  omgeving,  die  over  zijn  of  haar  persoonlijke  ideeën  praat.  Een  belangrijke  verklaring  voor  deze 

verschuiving ligt in de elektronische ontwikkeling die het mogelijk maakte met lichte camera's te werken, 

die zich vrij door de ruimte konden bewegen (Kilborn & Izod, 1997, p.64-70; Nichols, 1991, H.2). 

3) Cinema v  é  rit  é   en interactieve (of participatieve) documentaire  

Bij direct cinema gaat de camera naar een situatie om verslag te leggen; bij cinema vérité is de camera de 

aandrijver van het gebeurde. De cameraman of -vrouw is vaak een betrokken participant of zelfs iemand die 

de  situatie  provoceert.  Cinema  vérité was  de  eerste  vorm  van  interactieve  documentaire,  waarvan  er 

tegenwoordig vele varianten zijn. Door de interactiviteit kan de maker zelf ook in beeld komen en kunnen er 

bij  de  kijker  vragen  ontstaan  over  de  nauwgezetheid  en  de  objectiviteit  van  de  bedoelingen  van  de 
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filmmaker (Kilborn & Izod, 1997, p.70-75). 

De interactieve vorm van documentaire werd door Bill  Nichols (1991, H.2) eerder al omschreven als de 

participatieve manier, waarbij de documentaire laat zien hoe het is voor een filmmaker om in een bepaalde 

situatie te zijn.  

De vormen  cinema vérité  en  direct cinema worden gekenmerkt door het gebruik van een camera op de 

schouder en synchroon opgenomen geluid (een nieuwe technologische ontwikkeling in die tijd, waarvoor 

cinema vérité later een generiek begrip werd). Documentaire werd in de tijd van de cinema vérité en direct  

cinema voornamelijk  nog  op  televisie  vertoont  en  moest  zich  dus  aanpassen  aan  de  wensen  van  de 

omroepen en het publiek.  Er kwamen, grofweg, twee soorten programma's tot ontwikkeling: één die zich 

bezighield met instituties en één die zich focuste op het huiselijk leven. Deze films kenmerkten zich door 

een  fly-on-the-wall-stijl (niet interactief), waarbij de camera altijd 'onzichtbaar' aanwezig was en er geen 

lichttechniek of regie plaatsvond, maar wel vooraf met de betrokkenen afgesproken was wat er gefilmd zou 

worden. Door het gebrek aan regie, en daarmee de onmogelijkheid een gebeurtenis te onderbreken voor 

vragen of uitleg, en doordat de focus op het bijzondere in plaats van het 'gewone' ligt, was de fly-on-the-

wall-manier niet geschikt voor een objectieve weergave van mensen en gebeurtenissen in hun historische 

context. Hoewel de documentaire die gericht is op het leven van anderen veel kijkers trok, omdat mensen 

het leuk vonden een kijkje te nemen in het leven van iemand anders, had deze vorm als nadeel dat het in 

beeld gebrachte niet becommentarieerd werd en dat daarmee de kans bestond dat kijkers niet begrepen 

waar ze naar keken. Er ontstonden hybride vormen van documentaire waarin het beste uit de afzonderlijke 

genres gecombineerd werd. Hiermee werd het mogelijk commentaar te geven op het in beeld gebrachte, de 

beelden in een historische context te plaatsen en de acties van de mensen in beeld direct toe te lichten 

(Nichols, 1991, H.2; Kilborn & Izod, 1997, p.70-75). 

4) De reflexieve documentaire

Bij de reflexieve documentaire wordt ervan uitgegaan dat het niet mogelijk is een beeld van de wereld te 

geven alsof de camera niet aanwezig is. Er wordt veel aandacht geschonken aan de manier waarop de kijker 

benaderd wordt, in plaats van de manier waarop er naar de wereld gekeken wordt. De beweging kwam eind 

jaren zeventig en begin jaren tachtig tot ontwikkeling in Groot-Brittannië, Canada en de VS, en veroorzaakte 

een verschuiving van de focus op enkel de weergave van een situatie naar innovatie en experiment. Makers 

van  reflexieve  documentaires  richtten  zich  op  een  relatief  klein  publiek,  alhoewel  ze  wisten  dat  de 

mogelijkheden om publiek te betrekken bij innovatieve programma's was toegenomen in de jaren tachtig en 

negentig door twee ontwikkelingen: ten eerste de enorme hoeveelheid en variatie aan programma's op 

televisie en ten tweede de verbeterde 'mediawijsheid' en verstand van hoe programma's gemaakt worden 

bij de kijkers (Nichols, 1991). 

Het  belangrijkste  verschil  tussen  directe  documentaire  en  reflexieve documentaire  is  dat  er  bij  directe 

documentaire  gedaan  wordt  alsof  de  camera  en  filmmakers  er  niet  zijn;  de  camera  en  microfoon  zijn 
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neutrale observanten. Door deze retoriek wordt de werkelijke situatie ontkend en een gewenst perspectief 

gecreëerd, waarbij de kijker gedwongen wordt deze aan te nemen als zijnde de werkelijke situatie. Dit staat 

in contrast met de reflexieve documentaire, waarbij de manier van het maken van de documentaire wel aan 

de kijker wordt uitgelegd of inzichtelijk wordt gemaakt. Ook laten deze documentaires vaak ruimte voor 

twijfel over het belichte standpunt, zodat de kijker er zelf over na kan gaan denken en zich kan realiseren dat 

het weergegeven standpunt niet het enige juiste is (Kilborn & Izod, 1997, p.75-80; Nichols, 1991, H.2). 

Door telkens vragen te stellen bij de manier van het in beeld brengen van de situatie wordt de reflexieve 

documentaire vaak gekenmerkt door een complexe structuur. De beredenering in deze documentaires stelt 

niet alleen taal, codes en afspraken in de gevestigde filmpraktijk aan de kaak, maar vormt ook een uitdaging 

voor  de  gevestigde  normen  en  waarden  in  een  bepaalde  sociale  omgeving  of  cultuur.  De  reflexieve 

documentaire wordt gezien als een vorm die niet veel kijkers trekt, mede omdat televisie kijken over het 

algemeen niet gezien wordt als een middel om (zeer)  kritisch reflecterende informatie tot je te nemen 

(Nichols, 1991, H.2).       

5) De   first-person   documentaire  

De oorsprong van de first-person documentaire ligt in de wens van een individu om zijn of haar gedachten 

te documenteren. In vroegere tijden gebeurde dit  op papier of met een audio-recorder, maar sinds de 

komst van de draagbare camera's begonnen mensen dit ook zelf (vaak thuis) op video op te nemen. Dit 

soort documentaire heeft altijd een thema en een bepaald soort vorm, waarbij een (verfrissende) kijk op de 

sociale en historische wereld gekoppeld wordt aan fantasie en een zeer persoonlijke vorm van realisme. Het 

verhaal wordt vaak verteld door de stem van de filmmaker, waarbij tegelijkertijd beelden te zien zijn die hij 

of zij op dat moment ook ziet in de realiteit. De film wordt gebruikt om een persoonlijke observatie van de 

maatschappij weer te geven. Deze manier van filmen maakt het mogelijk situaties op een directe manier 

weer te geven en hier persoonlijk op te reageren. First-person films zijn per definitie subjectief en hebben 

afstand gedaan  van  het  idee  dat  fantasie  en  illusie  nooit  betrokken  kunnen zijn  bij  een documentaire 

(Kilborn & Izod, 1997, p.81-83). 

 6) De poëtische documentaire

De poëtische documentaire onderscheidt zich door een aantal kenmerken. Ten eerste wordt er uitgegaan 

van de bekende vooronderstelling dat een documentaire een punt moet maken of betoog moet voeren, 

maar wordt dit punt of betoog vervangen door een meer beeldend en suggestief verhaal. Beeld en geluid 

spelen een belangrijke  rol  en geven de kijker  het gevoel  daadwerkelijk  ter plaatse  te zijn  geweest.  De 

suggestie  van  bewijs  of  een  mening  over  een  onderwerp  wordt  eerder  geïmpliceerd  dan  uitgelegd  of 

verklaard (Kilborn & Izod, 1997, p.84). 

16



Het  tweede  kenmerk  dat  de  poëtische  documentaire  onderscheidt,  ligt  in  de  manier  waarop  het 

buitengewone van het onderwerp wordt weergegeven. Er wordt veel aandacht besteed aan het gevoel dat 

de kijker heeft bij de beelden, in plaats van te refereren aan de historische wereld en feitelijke informatie 

die  wijzen  op  de  mate  van  bijzonderheid  van  de  weergegeven  situatie.  De  poëtische  stijl  wordt  vaak 

gebruikt om een tentoonstellende documentaire te verlevendigen en aangenamer te maken voor het oog 

en het oor. In de poëtische film zijn het de stijlelementen die de film organiseren en domineren. Het doel 

van deze expressiviteit van de maker is om de kijker emotioneel te bewegen (Kilborn & Izod, 1997, p.84-86; 

Nichols, 1991).

 7) De drama-documentaire

Een drama-documentaire is een programma waarbij in de eerste plaats geprobeerd wordt om het gebeurde 

te  documenteren,  maar  waarbij  dramatische  reconstructies  gebruikt  worden  om  het  verhaal  meer 

overredingskracht  te  geven  en  af  te  schilderen  op  een  manier  die  niet  mogelijk  is  in  andere  typen 

documentaire. Er wordt gebruik gemaakt van technieken die bekend zijn bij de fictiefilm en vaak is er twijfel  

over  de  nauwkeurigheid  en  correctheid  van  het  onderzoek  en  de  manier  waarop  het  filmmateriaal 

sensationeler  is  gemaakt  om  commerciële  redenen.  Het  zijn  vaak  eenmalige  programma's,  gericht  op 

controversiële onderwerpen die de overheid soms liever niet opgerakeld ziet worden. De technieken die 

gebaseerd zijn op de dramatische of quasi-fictionele reconstructie van een gebeurtenis worden ook gebruikt 

in reality programma's. Hiermee doet deze vorm denken aan de  tentoonstellende documentaire, die ook 

draait  om  de  reconstructie  van  een  gebeurtenis,  maar  waarbij  het  verschil  is  dat  het  bij  drama-

documentaire duidelijk is dat er sprake is van een reconstructie, terwijl de kijker bij de tentoonstellende 

documentaire in de waan wordt gelaten dat het vertoonde niet geënsceneerd is. De drama-documentaire 

kenmerkt zich door grote publiciteit, een cast, scenarioschrijvers en onderzoekers, waardoor het voor de 

kijker duidelijk is dat het om een geënsceneerde film gaat (Kilborn & Izod, 1997, p.86-87).

Drama-documentaire  kan  gezien  worden  als  een  vorm  van  performatieve  documentaire,  zoals  die 

onderscheiden wordt door Nichols (1991, p.  130-137);  gericht op subjectieve aspecten van de discours, 

waarbij objectiviteit ondergeschikt is aan stijlelementen.   

De  zeven  vormen,  onderscheiden  door  Richard  Kilborn  &  John  Izod  (1997)  en  gebaseerd  op  eerder 

onderzoek van Bill Nichols (1991), geven weer hoe zeer documentaires van elkaar kunnen verschillen. Ook 

Michael Renov (1993), John Corner (1996)  en Alan Rosenthal (1988 en 2007) maken onderscheid tussen 

verschillende  vormen  of  stromingen  in  de  documentaire.  Renov  onderscheidt  vier  fundamentele 

stromingen die het actieve doel van de documentaire weergeven. 
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De vier stromingen van Michael Renov

Wanneer men kijkt naar het maakproces, de functie en het effect van de film op de kijker, zijn er vier 

stromingen te onderscheiden, die neigingen of retorisch/esthetische functies zijn die hebben bijgedragen 

aan de ontwikkeling en de diversiteit van de documentaire-praktijk tot wat zij nu is. Tussen de categorieën 

bestaat  overlap  en  zit  soms  wat  ruimte,  veroorzaakt  door  de  grote  verscheidenheid  en  historische 

veranderlijkheid  van  non-fictie  in  de  beeldende  kunst.  De  vier  stromingen  zijn  door  de  tijd  heen  in 

verschillende  perioden  en  gebieden  en  bij  verschillende  makers  in  afwisselende  mate  aanwezig  en 

gewaardeerd geweest. Ze geven het actieve doel van de documentaire weer, dus datgene wat de maker er 

mee wil bereiken.

• Opnemen, openbaren of behouden

Bij deze stroming ligt  de nadruk op de replicatie van de (historische) realiteit,  om deze te bewaren en 

bekend te maken aan de wereld. De pogingen om dat wat er voor de camera plaatsvindt vast te leggen zijn 

altijd onderhevig aan keuzen en selectie, zowel door de cameraploeg als in de montage, waardoor er altijd 

interventies zijn tussen het eindresultaat (dat wat de kijker ziet) en zijn referent (dat wat er is/was in de 

echte wereld). Deze stroming is terug te vinden in de tentoonstellende en observationele documentaire, 

zoals die hiervoor omschreven zijn. 

• Overtuigen of bevorderen

Overreding  is  een functie  die  non-fictie  films  al  sinds  hun beginjaren hebben.  Sociale  activisten in  de 

Engelstalige wereld gebruikten documentaire om de sociale situatie in het land te beïnvloeden.  Dit doel is 

terug  te  vinden  in  vele  vormen  van  documentaire,  zoals  de  interactieve  documentaire  en  de  drama-

documentaire.   

• Analyseren of ondervragen

Analyse  kan gezien worden als  een reflex  op de eerste  stroming (opnemen en behouden):  het  is  een 

openbaring  waar  specifiek  naar  gezocht  en  gevraagd  wordt,  zoals  meestal  duidelijk  zichtbaar  is  bij  de 

interactieve documentaire.  Ook de reflexieve documentaire zou onder deze stroming kunnen vallen,  de 

'openbaring' zit hem dan echter niet in de film zelf, maar in het effect op de kijker.    

• Zich uiten of uitdrukken 

De expressieve functie van documentaire is vaak ondergewaardeerd geweest, maar lijkt de laatste decennia 

in opkomst te zijn. De poëtische documentaire en de first-person documentaire zijn de meest expressieve 

vormen van documentaire.    
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Volgens Rosenthal (1988) zijn er maar twee doelen die een documentairemaker in gedachte kan hebben (of 

zijn bovenstaande doelen samen te vatten tot twee hoofddoelen): de kijker iets te kennen geven ('Kijk, dit 

gebeurt  er,  let  op!)  of  de  kijker  raken  of  bewegen  (emotionele,  politieke  of  sociale  verandering 

teweegbrengen). Hij erkent verschillende vormen van documentaire die in deze paragraaf weergegeven zijn, 

zoals de interactieve documentaire (cinema vérité) en de drama-documentaire (of documentaire-drama). 

John  Corner  (1996)  onderscheidt  modaliteiten  (verhoudingen  tot  de  werkelijkheid)  van  de  'taal'  van 

documentaire aan de hand van vier manieren om het beeld weer te geven en drie manieren om spraak of 

taal weer te geven. De eerste manier om beeld weer te geven is  reagerend observationalisme: de fly-on-

the-wall-methode  waarbij  met  minimale  tussenkomst  van  de  regisseur  pro-filmische  gebeurtenissen 

worden weergegeven (zie 2.3.5 voor 'pro-filmisch'). De tweede, pro-actief observationalisme, doet denken 

aan de observationele documentaire, maar heeft door de focus op pro-filmische eigenschappen ook iets 

weg van de drama-documentaire. De illustratieve manier wordt gebruikt bij current affairs documentaires, 

waarbij  de visualisatie van ondergeschikt belang is aan het verbale discours, en is vergelijkbaar met de 

tentoonstellende  documentaire  zoals  die  door  Nichols  (1991)  omschreven  wordt.  Tot  slot  is  er  de 

associatieve manier om het beeld weer te geven: visuele uiteenzetting en evaluatie staan hier centraal, 

zoals  bij  de  poëtische  documentaire  (Nichols,  1991)  het  geval  is.  De eerste  drie  manieren worden als 

bewijskrachtige tactieken gezien; de laatste wordt als een associatieve manier omschreven (Corner, 1996, 

p.28-30). 

Van  de  drie  manieren  om  spraak  weer  te  geven  zijn  er  twee  gericht  op  het  bewijs:  de  'gehoorde 

uitwisseling' (overheard  exchange),  waarbij  de  kijker  luistert  naar  de  geobserveerde  objecten,  en  de 

getuigenis,  waarbij  gesproken tekst  uit  een interview (of  voice-over)  gebruikt  wordt in combinatie met 

andere beelden. De  tentoonstellende manier is de klassieke manier van een autoritaire voice-over (stem 

van God) die het verhaal in een documentaire vertelt en/of de getoonde beelden toelicht en met elkaar in 

verband brengt. 

Naast deze manieren die gericht zijn op beeld en spraak erkent en bespreekt Corner (1996) ook de vormen 

drama-documentaire en interactieve documentaire,  zoals  deze gedefinieerd zijn  door Nichols  (1991) en 

Kilborn & Izod (1997).  

In deze scriptie wordt gebruik gemaakt van de zeven vormen die omschreven zijn door Kilborn & Izod 

(1997) en waarvan de meeste erkend worden (of omschreven onder een andere of vergelijkbare definitie) 

door andere wetenschappers op het gebied van documentaire (o.a. Nichols, 1991 en 2001; Corner, 1996; 

Rosenthal, 1988 en 2007; Barbash & Taylor, 1997; Barnauw, 1974). Wanneer de vormen in de literatuur 

omschreven worden als vergelijkbare concepten, stromingen of vormen, wordt dit als zodanig aangegeven 

in de vergelijkende matrix (bijvoorbeeld wanneer de term 'participatieve documentaire' gebruikt wordt en 

deze definitie overeenkomt met wat Kilborn & Izod 'interactieve documentaire' noemen).   
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De verschillende vormen van documentaire onderscheiden zich behalve in hun vorm vaak ook in hun doel. 

De actieve doelen die de stromingen van Renov weergeven zijn bij de verschillende vormen in wisselende 

mate aanwezig. Hoezeer het doel en de vorm ook kan verschillen, een documentaire is er altijd op gericht 

de kijker een nieuw fenomeen of inzicht te laten zien (o.a. Nichols, 2001; Bromhead, 1996; Bernard, 2007, 

p.2). Hierbij wordt gebruik gemaakt van retorische technieken om de kijker daadwerkelijk te interesseren 

voor  dit  fenomeen  of  dit  inzicht  en  om  ervoor  zorg  te  dragen  dat  de  kijker  de  getoonde  informatie 

realistisch en geloofwaardig acht. De retorische technieken die gebruikt worden om de kijker te boeien en 

te overtuigen, worden besproken in de volgende paragraaf.  
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§  2.3.4 Retorische overtuiging  

Documentaire heeft, over het algemeen, tot doel de kijker te overtuigen, te overreden of ontvankelijk te 

maken voor een bepaalde blik op de wereld waar we in leven. Documentaire is niet alleen gericht op de 

esthetische gevoeligheid van de kijker; het kijken ervan kan leuk of fijn zijn, maar staat ook altijd in een 

relatie met een doel  tot overtuiging over ontwikkelingen of verschijnselen in de werkelijkheid. Hiermee 

wordt  niet  alleen  het  esthetisch  bewustzijn  van  de  kijker  aangesproken,  maar  ook  de  sociale 

bewustwording. Om de kijker te overtuigen is de 'taal' of tekst van een documentaire retorisch van aard. De 

manier  waarop  onderwerpen  vaak  worden  behandeld  in  documentaires  behoren  tot  de  drie  soorten 

benaderingen die binnen het domein van de retoriek vallen. Deze drie categorieën omhelzen de meeste, 

maar niet alle, onderwerpen of benaderingen die mogelijk zijn in documentaire (Nichols, 2001, p. 68).

1) Wetgevend of beraadslagend

Dit is het gebied van het aan- of ontmoedigen, het aansporen of afraden om een bepaalde (sociale of 

publiekelijke)  actie  te  ondernemen.  Politieke  onderwerpen  zoals  (sociaal)  beleid  omtrent  bijvoorbeeld 

oorlog, welvaart, natuurbehoud, abortus, (nationale) identiteit en internationale relaties behoren tot dit 

domein. Beraadslagingen kijken naar de toekomst en stellen de vraag wat er gedaan moet worden. Hierbij 

past  een  structuur  van  probleem  en  oplossing,  waardoor  de  raadzaamheid  of  schadelijkheid  van 

verschillende keuzen met gepaste nauwkeurigheid bestudeerd kunnen worden (Nichols, 2001, p. 70).  

2) Gerechtelijk of historisch

Dit is het domein van de evaluatie (beschuldigen of verdedigen, rechtvaardigen of bekritiseren) van eerdere 

acties. De gerechtelijke spreker kijkt naar het verleden en vraagt zich af 'wat is er daadwerkelijk gebeurd?'. 

Dit zijn vragen over feiten en interpretaties waar schuld en onschuld wordt behandeld in relatie tot de wet 

en  naar  waarheid  of  onwaarheid  wordt  gekeken  met  betrekking  op  de  geschiedenis.  De  spreker  wil 

gerechtigheid of waarheid, zoekende naar een definitief 'besluit', dat zelden in onbetwistbare vorm bereikt 

wordt (omdat bijvoorbeeld wetten veranderen of de geschiedenis wordt herzien). Documentaires binnen 

deze divisie stellen onderwerpen zoals de moraal, tradities, het geloof, normen en waarden op de proef; 

gevallen waarbij er geen sprake kan zijn van een absolute waarheid (Nichols, 2001, p. 70).    

3) Ceremonieel of lovend

Dit is het gebied van het prijzen of beschuldigen van andere mensen, van het vestigen van een houding 

tegenover  mensen en de vaardigheden waarover  zij  beschikken.  Deze retoriek  van beoordeling  vult  de 

beraadslagende  en  de  gerechtelijke  retoriek  aan  door  het  morele  gewicht  van  een  betoog  te  laten 

toenemen. De spreker kijkt vaak naar het heden, maar leunt daarbij zwaar op het verleden om waardigheid 

of  onwaardigheid  te  bewijzen.  Regels  voor  bewijs  en een betogende methode zijn  binnen deze divisie 

minder gebruikelijk dan binnen de andere twee divisies. Eerlijkheid en onpartijdigheid worden niet altijd 
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gewaardeerd. Veel van de werken binnen deze divisie kunnen ook gekarakteriseerd worden als biografisch, 

essayistisch of poëtisch: er wordt een persoon of een situatie neergezet, die op emotionele, moraliserende 

wijze uiteen wordt gezet. Mensen, plaatsen en dingen worden weergegeven, met  de bedoeling het publiek 

met bepaalde verschijnselen te behagen of te mishagen (Nichols, 2001, p. 72).  

Uit  de  besproken theorie  tot  nu toe is  duidelijk  geworden dat  er  vormen van realisme onderscheiden 

kunnen  worden,  die  van  invloed  zijn  geweest  op  de  vormen  van  documentaire  die  opkwamen  op 

verschillende plaatsen en tijden en die op dat moment als realistisch gezien werden en populair waren. De 

verschillende vormen van documentaire, die zich onderscheiden in hun actieve doelen, maken gebruik van 

een retorische overtuigingstechniek die past bij het onderwerp van de documentaire, de invalshoek die de 

filmmaker kiest en de boodschap die hij of zij wil overbrengen. Deze overtuigingstechnieken maken gebruik 

van specifieke manieren en technieken in het vertellen van hun verhaal om de boodschap geloofwaardig 

over te laten komen. Deze manieren en technieken zijn 'afspraken' en keuzen in stijl en perspectief, waarbij  

de  filmmaker  een inschatting  maakt  hoe bepaalde keuzen (onzichtbaar  voor  de  kijker)  geïnterpreteerd 

zullen worden door de kijker. Deze manieren en technieken worden besproken in de volgende paragraaf.      
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§  2.3.5 Realisme: afspraken, stijl en perspectief  

Communicatie vindt altijd plaats in een mentaal kader. Dit kader waarin gecommuniceerd wordt, bepaalt de 

aard  van  de  boodschap  die  we  verzenden,  evenals  de  interpretatie  die  we  geven  aan  inkomende 

boodschappen. Door een bepaald kader te selecteren, wordt een boodschap geïnterpreteerd aan de hand 

van  een  persoonlijk  en  cultureel  gebonden  referentiekader.  Documentaires  worden  dus  altijd 

geïnterpreteerd in een persoonlijke en cultuurgebonden context (Kilborn & Izod, 1997, p.32-33). 

Waarheid  en  referentie  zijn  geen  eigenschappen  die  onlosmakelijk  met  elkaar  verbonden  zijn  in 

communicatie, maar zijn perspectieven van onze interactie met de wereld om ons heen, gebaseerd op onze 

ervaringen.  Een  kader  dat  door  de  documentairemaker  wordt  neergezet  geeft  inzicht  in  hoe  de  tekst 

geïnterpreteerd moet  worden in  relatie  tot  de  realiteit,  terwijl  het  referentiekader waarin  de kijker  de 

boodschap ontvangt varieert per persoon, op basis van herinneringen en ervaringen die ieder individu in de 

loop van tijd heeft verzameld (Kilborn & Izod, 1997, p.33). 

Wanneer gekeken wordt naar realisme in documentaire, moet niet alleen gekeken worden naar de  manier 

waarop het programma omgaat met de realiteit, maar ook naar haar gelijkenis met andere 'teksten'. Ten 

eerste omdat alle teksten in iets op andere teksten moeten lijken, omdat ze anders voor de lezer niet te 

begrijpen  zijn  (intertekstualiteit).  Ten  tweede  is  er  het  verschijnsel  van  'generieke  waarschijnlijkheid' 

(generic verisimilitude)(Kilborn & Izod, 1997, p.33-34). 

Generieke waarschijnlijkheid verwijst naar een specifieke aanleg van intertekstualiteit, namelijk het gebruik 

om te refereren aan andere teksten van hetzelfde genre wanneer gekeken wordt naar realisme in film. De 

echtheid of het realisme van een film wordt niet zo zeer gemeten aan de hand van wat mensen weten uit 

hun eigen leven, maar eerder aan wat zij zich herinneren uit andere (fictionele) bronnen. Soms wordt een 

bepaalde  stijl  van  generieke  schijnwaarheid  maar  tijdelijk  als  realistisch  geaccepteerd.  Generieke 

waarschijnlijkheid is historisch bepaald en wordt daarbij beïnvloed door de media-industrie. Daarbij speelt 

ook de cultuur met haar veranderende normen, en representatie van deze normen, een belangrijke rol 

(Kilborn & Izod, 1997, p.34-35). 

Wanneer een maker een documentaire maakt, heeft hij of zij een generieke schijnwaarheid in gedachten 

waarmee het materiaal vorm wordt gegeven in een bekend genre en met een herkenbare stijl en narratief. 

Het effect van realisme is dus sterk afhankelijk van tekstuele afspraken. Dat een documentaire als historisch 

en sociaal  realistisch gezien wordt,  wordt beïnvloed door een aantal  'afspraken'  en andere factoren of 

elementen (Kilborn & Izod, 1997, p.35). 

23



Pro-filmische afspraken

Sommige technieken die gebruikt worden in realistische documentaire vergroten het gevoel van de kijker 

'erbij geweest' te zijn. Gebeurtenissen direct voor de lens als de locatie gefilmd wordt, het volgen van acties 

en een presentator die direct in de camera een actie becommentarieerd kunnen dit gevoel teweegbrengen. 

Ook een interview met een getuige of een participant draagt hieraan bij. Er worden alleen maar mensen, 

objecten en acties gefilmd die deel uitmaken van de echte wereld. Soms kan ook een voice-over die de 

kijker direct aanspreekt bijdragen aan de mate van realiteit (Kilborn & Izod, 1997, p.35-36). 

Filmische afspraken

Andere technieken om een realistische documentaire te maken, liggen in de gebruikte stijl. Deze technieken 

zijn  vaak  ontstaan  uit  noodzaak,  maar  vormen  nu  herkenbare  stijlelementen  van  de  realistische 

documentaire. Voorbeelden hiervan zijn het natuurlijke licht, een met de hand vastgehouden camera en het 

camerastandpunt van een ooggetuige (Kilborn & Izod, 1997, p.36-37). 

Stijl en betekenis      

Hoewel  stijl  per  documentaire  verschilt,  kunnen  de  meeste  documentaires  omschreven  worden  als 

realistisch (in de breedste zin van het woord) (Nichols, 1991, p.181). Alle technieken die in de stijl gebruikt 

worden zijn ontwikkeld om de kijker te overtuigen dat de filmmakers 'erbij waren' en dat de kijker door 

heldere en sprekende beelden die ervaring deelt. 

Door beelden wordt er betekenis aan de film gegeven. In fictiefilm hebben beelden vaak een metaforische 

waarde; ze staan voor iets anders dan dat het voorwerp daadwerkelijk weergeeft. In documentaire hebben 

beelden vaak een metonymische functie. Dit wil zeggen dat er de retorische overtuiging is dat het getoonde 

beeld  een  groter  geheel  representeert  dat  in  dezelfde  mate  een  realiteit  is.  Dit  retorische  hulpmiddel 

verzekert de kijker dat het beeld dat hij  ziet  een (historische) realiteit  is.  De metonymische functie van 

beelden vormt een belangrijk deel van de overredende kracht van documentaire realisme (Kilborn & Izod, 

1997, p.37-38).   

Het perspectief van de kijker

Het is documentaire eigen om een bepaalde dwingendheid te hebben, waarmee kijkers tot een bepaalde 

reactie  worden  gedwongen.  Retorische  en  esthetische  middelen  worden  aangewend  om  de  kijker 

vertrouwen te laten hebben in de echtheid van de bron in de werkelijkheid waar het beeld vandaan komt. 

Een bekende techniek om de wereld van de kijker te relateren aan de wereld die is gerepresenteerd is 

'accommodatie'. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken wordt ingespeeld op de verwachte waarden 

en interesses van de doelgroep. De stijl van een programma probeert ook de subjectiviteit van de kijker te 

beïnvloeden door verschillende vormen van herhaling. Repetitie heeft een aantal functies. Ten eerste wordt 

de realiteitszin versterkt door specifieke informatie over mensen, plaatsen en situaties te geven, waarin de 
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kijker kleine verschillen kan ontdekken. Ten tweede wordt door herhaling de kijker vaker blootgesteld aan 

de emoties die ervaren worden in de geschetste wereld, waardoor het gevoel van menselijke betrokkenheid 

bij de echte wereld versterkt wordt (Kilborn & Izod, 1997, p.38-40; Nichols, 1991, p.79-80). 

Doordat de tekst in een documentaire ervoor zorgt dat de kijker meer wil weten over de wereld op het 

scherm, zijn emoties die bovenkomen meestal ondergeschikt aan deze wens tot meer informatie. De kijker 

wordt vaak uitgenodigd een subjectieve plaats in te nemen, maar toch een bepaalde afstand te behouden 

tot het onderwerp. Dit draagt bij  aan een gevoel dat het programma objectief is,  doordat de kijker wel 

emoties voelt, maar toch weet dat hij of zij afstand moet houden tot het onderwerp (Kilborn & Izod, 1997, 

p.40). 

Documentaire esthetiek

De overheersende interesse in de historische wereld is de belangrijkste reden waarom er een relatief gebrek 

aan de nadruk op esthetiek is. Daarnaast is het de kijkers aangeleerd om (haast automatisch) tekenen van 

documentaire te herkennen. Ook het behouden van afstand tot het onderwerp leidt tot minder nadruk op 

de esthetiek. Esthetische innovaties zijn vaak het gevolg van technologische uitvindingen of komen voort uit 

de creativiteit van de maker (Kilborn & Izod, 1997, p.40-42).     

De besproken 'afspraken' en technieken om de stijl en het perspectief te beïnvloeden zijn van belang om de 

pogingen van de filmmaker om de documentaire realistisch te maken te begrijpen. Ze kunnen echter niet 

direct gebruikt worden om verschillende documentaires en theorieën over documentaires met elkaar te 

vergelijken en zullen dus niet als onderwerp of categorie in de matrix terug te vinden zijn. Wel zal er (o.a. in 

§2.3.8) gebruik gemaakt worden van de in deze paragraaf besproken definities, concepten en inzichten om 

andere ontwikkelingen en verschijnselen duidelijk te maken.     

Nu een aantal 'afspraken', stijl en perspectief in een documentaire zijn besproken, zijn (al dan niet bewuste) 

keuzen in het maakproces inzichtelijker geworden. Het belangrijkste is echter de kijker te boeien met 'een 

verhaal'.  Bovengenoemde manieren en technieken helpen  de  kijker  te  interesseren,  maar  de  leidende 

factor is in de meeste documentaires 'het verhaal'. Het vertellen van een verhaal is een kunst apart, die al 

sinds de oudheid bestudeerd wordt en nog altijd actueel is (zoals blijkt uit deze scriptie). 
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§  2.3.6 Het vertellen van een verhaal  

Normaal gesproken hebben documentaires een narratieve structuur. Hiermee worden fragmenten uit de 

werkelijkheid zo georganiseerd dat ze een begrijpelijk verhaal vormen voor de kijker.  Een narratief is een 

opeenvolging van gerelateerde acties met een doel,  die plaatsvindt op een specifieke plaats en tijd.  In 

klassieke fictiefilms is er vaak een hoofdpersoon met een stabiele beginsituatie, waarna er iets mis gaat en 

er in de rest van het verhaal toegewerkt wordt naar een nieuwe stabiele situatie. In documentaire speelt 

het  narratief een minder grote rol  dan in fictie.  Beeld en geluid vormen het bewijs  voor het gevoerde 

betoog over 'de wereld buiten'. De presentatiestrategie die gebruikt wordt moet de kijker overtuigen van de 

geloofwaardigheid  en  representativiteit  van  het  bewijs,  om  mee  te  gaan  in  het  betoog.  Hierbij  is  het 

noodzakelijk dat de logische, analytische en retorische vaardigheden van de kijker worden ingezet (Kilborn 

& Izod, 2007, H.5).

De ruggengraat van een documentaire wordt gevormd door het betoog over de wereld of bewijsvoering ter 

ondersteuning van een bepaald standpunt. Deze ruggengraat construeert  de logica in de tekst  van een 

documentaire, waardoor de coherentie gegarandeerd wordt (Nichols, 1991, H.4). Meestal heeft een verhaal 

een begin, een midden en een eind, personages, toenemende spanning en een conflict dat tot een soort 

van oplossing komt. Het publiek raakt betrokken bij het verhaal op een emotioneel en intellectueel niveau 

en wil graag weten wat de volgende stap in het verhaal is of wat de volgende informatie is die hen gegeven 

wordt.  Dit  wordt ook wel  de  train van een verhaal  genoemd (Bernard,  2007,  p.17-18).  Documentaires 

hebben, net als andere verhalen, twee kenmerken waardoor een verhaal als zodanig herkend wordt: het 

documentaire-venster en de documentaire logica. 

Het documentaire-venster

In  documentaire  is  het  argumentatieve  karakter  van  de  filmmaker  of  de  openlijke  aandacht  voor  een 

bepaald fenomeen vaak duidelijk zichtbaar en continu aanwezig. Dit zorgt ervoor dat de kijker de indruk 

heeft naar de wereld te kijken door middel van een door teksten en beelden gecreëerd venster van een 

betoog of verhaal, in plaats van naar de algehele reële werkelijkheid te kijken. Het documentaire venster 

zorgt er dus voor dat één of enkele onderwerpen worden belicht en dat de kijker het niet vreemd vindt dat 

de rest van de onderwerpen en ontwikkelingen die in diezelfde realiteit plaatsvinden niet in beeld worden 

gebracht (Nichols, 1991, H.4). 

De documentaire logica

Het betoog wordt gezien als de meest gebruikelijke manier van representatie in een documentaire.  Het 

betoog is de algemene categorie om een kwestie te presenteren, en kan worden onderverdeeld in twee 

delen, namelijk het perspectief en het commentaar. Perspectief is de manier waarop de documentaire een 

bepaalde visie of gezichtspunt op de wereld laat zien. Hieruit kan de kijker het afleiden wat de (verborgen) 
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standpunten in het betoog zijn.  Perspectief in  documentaire is  verwant aan stijl  in  fictie;  het  betoog is 

impliciet  en  wordt  ondersteund  door  retorische  strategieën.  Commentaar  is  hoe  documentaire  een 

bepaalde verklaring biedt voor ontwikkelingen in de wereld of voor het gekozen perspectief dat stilzwijgend 

gepresenteerd is. Commentaar is altijd meer op het meta-niveau dan perspectief en is een meer open en 

directe vorm van argumentatie (Nichols, 1991, p. 118).

Commentaar bestaat niet  alleen uit  het  direct  aanspreken van de kijker,  via  bijvoorbeeld voice-over of 

mensen in beeld die iets uitleggen, maar ook uit andere tactieken en hulpmiddelen (in bijvoorbeeld stijl en 

retoriek)  die  de  aandacht  afleiden  van  het  perspectief  op  de  wereld  naar  een  meer  afstandelijke, 

conceptuele benadering van het onderwerp. Alle documentaires nemen een specifieke houding aan ten 

opzichte van het eigen commentaar  en perspectief  in  de documentaire.  Een aantal  van deze mogelijke 

houdingen  of  verhoudingen  kan  weergegeven  worden  in  eigenschappen  zoals  (1)  de  mate  van  kennis 

weergegeven door de tekst, (2) de mate van subjectiviteit, (3) de mate van zelfbewustzijn en (4) de mate 

van mededeelzaamheid (Nichols, 1991, H.4).

1) Mate van kennis

De kijker kan zijn informatie krijgen van één enkel persoon (een personage, een geïnterviewd persoon of 

een verteller) of uit verschillende bronnen. In klassieke voice-over tentoonstellende documentaires loopt de 

kennis  van  de  kijker  gelijk  met  wat  de  verteller  vertelt.  In  meer  recente  varianten  van  deze 

documentairevorm leert de kijker uit verschillende bronnen en weet hij meer dan de afzonderlijke bronnen. 

Hier ontbreekt de voice-over van  één enkele verteller en wordt de lijn van het betoog gededuceerd uit 

verschillende stemmen. In sommige films is de kennis  die de kijker tot zich neemt verbonden aan een 

personage of tussenpersoon. De filmmaker vervult hierbij de rol van wat in fictiefilms een detective zou zijn 

en in een rapportage de onderzoeker, waarbij de kennis van de kijker (in wisselende mate) beperkt wordt 

tot  de  kennis  van de filmmaker.  Ook een personage kan beperkingen bieden in wat  de  kijker  leert  en 

wanneer. Dit verhalende format is echter niet gebruikelijk, omdat de mate waarin de hoofdpersoon kennis 

tot zich neemt moeilijk te sturen en in grote mate afhankelijk van de situatie is  (Nichols, 1991, H.4)  (zie 

§2.3.7. over de relatie tussen de filmmaker, het onderwerp en de kijker).  

De mate van kennis geeft dus de verhouding weer tussen de kennis van de kijker in vergelijking met de 

kennis  van  de  verschillende  bronnen.  De  mate  van  kennis  is  hoog  als  de  kijker  meer  weet  dan  de 

afzonderlijke bronnen en laag als de hoofdpersoon meer kennis heeft dan de kijker. 

2) Mate van subjectiviteit

De mate van subjectiviteit is de mate waarin de kijker de gedachten en gevoelens van de personages ervaart 

en/of hun perspectieven deelt. Het overwicht van het criterium van objectiviteit in documentaire heeft er 

voor  gezorgd  dat  de  verkenning  van  subjectiviteit  onderontwikkeld  is.  Lange  tijd  hebben  de  meeste 
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documentaires traditionele vormen van subjectiviteit, zoals we die uit fictiefilms kennen, over het hoofd 

gezien,  zoals  bijvoorbeeld  flashbacks,  gevisualiseerde  herinneringen,  slow  motion,  fantasie  of  visuele 

representatie van bepaalde stemmingen of toestanden (Nichols, 1991, H.4). 

Subjectiviteit wordt ook duidelijk door de keuze voor mensen die zich voor een camera kunnen presenteren 

met minimaal zelfbewustzijn en, belangrijker nog, die acties en verhalen erg subjectief kunnen maken of 

vertellen. Wanneer deze actoren lijken op acteurs, in het tonen van hun emotie en psychologische diepgang 

door hun houding en gedrag, worden zij geliefde onderwerpen in de subjectieve documentaire. Het tonen 

van 'natuurlijk gedrag' van sociale actoren in het onthullen van emoties voor de camera is in opkomst in de 

documentairewereld.  Hoewel  deze  uitingen  neutraal  en  objectief  overkomen,  is  het  in  werkelijkheid 

uiteraard niet voor iedereen 'natuurlijk' om zijn of haar emoties te uiten voor een camera. De voorkeur van 

makers gaat dan ook uit naar actoren waarbij het lijkt of hun reactie voor de camera hetzelfde is als dat hun 

reactie zou zijn wanneer er geen camera was geweest. Er wordt dus bewust gezocht naar personen met 

expressieve  capaciteiten.  Op  deze  manier  wordt  een  documentaire  subjectief  gemaakt;  er  wordt  een 

objectieve filmstijl gebruikt en afgezien van cinematografische manieren om een mening over te brengen, 

maar door het gebruik van expressieve personen wordt de kans dat de kijker sympathie en betrokkenheid 

ontwikkelt groter.  Mensen zonder deze expressieve capaciteiten worden zelden voor een documentaire 

gevraagd, hoewel ook hun verschijning voor en buiten bereik van de camera eender kan zijn (Nichols, 1991, 

H.4). 

Deze tendens in het gebruik van expressieve personages heeft de paradox in zich van de wens om een 

optreden te laten zien dat niet op een optreden lijkt; een vorm van zelf-presentatie die de normale zelf-

presentatie van de persoon benadert.  Het verschil  met fictiefilm hierbij  is  dat  van acteurs in fictiefilms 

verwacht wordt dat zij vele verschillende personages kunnen spelen, maar dat 'echte personen', zoals zij 

voorkomen in documentaires, consistente, coherente en stabiele personen zijn (Nichols, 1991, H.4). 

3) De mate van zelfbewustzijn

De  mate  van  zelfbewustzijn  is  de  mate  waarin  een  tentoongestelde  vertegenwoordiger  zichzelf  zo 

presenteert  dat  de  kijker  voelt:  'er  wordt  me  nu  een  betoog  of  bewijsmateriaal  voorgeschoteld'. 

Zelfbewustzijn  is  het  minst  gebruikelijk  in  observationele  documentaires;  de  vorm  die  het  meest  op 

fictiefilm lijkt. In deze films is er onvermijdelijk een perspectief op de gebeurtenissen, maar een openlijk 

betoog  hierover,  of  commentaar  hierop,  blijft  minimaal.  Andere  vormen  van  documentaire,  zoals  de 

'tentoonstellende documentaire', de interactieve en de reflexieve documentaire, zijn gericht op het voeren 

van een betoog en zijn voor hun effect en invloed afhankelijk  van de argumentatie die gevoerd is.  Het 

bewustzijn bij  de kijker van dit  betoog bepaalt  deze vormen en bepaalt  de verwachtingen bij  de kijker 

omtrent het bewijs en de verklaringen die aangevoerd zullen gaan worden (Nichols, 1991, H.4).
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4) De mate van mededeelzaamheid

De  mate  van  mededeelzaamheid  geeft  de  mate  weer  waarin  de  expositie  (wie,  wat,  waar,  wanneer, 

waarom) onthult wat het weet. Vertragingen en onzekerheden zijn intrinsieke aspecten van zowel fictie als 

expositie in documentaire, bedoeld om aandacht te trekken en vast te houden (Nichols, 1991, H.4). 

Al deze dimensies geven de houding en verhouding van de filmmaker tot het onderwerp en tot het publiek 

weer.  Verschillende keuzen hierin leiden tot verschillende soorten of vormen van documentaire. Er zijn 

verschillende technieken om een documentaire realistisch, informatief of juist dramatisch op de kijker over 

te laten komen. In voorgaande paragrafen zijn de manieren en technieken die passen bij  verschillende 

vormen van realisme al besproken. Nu wordt er kort ingegaan op de elementen die dramatische vertelwijze 

kunnen bewerkstelligen. 

Elementen voor een dramatische vertelwijze

Een dramatische vertelwijze komt vaak voor in de meer door personages gedreven verhalen, waarbij dus 

het verhaal (de wensen en behoeften) van een persoon of groep personen een grote rol speelt. In een door 

het plot gedreven verhaal zijn personages van secundair belang; zij reageren enkel op de gebeurtenissen die 

het plot vormgeven. De dramatische vertelwijze maakt gebruik van een aantal elementen om het publiek te 

overtuigen,  te  boeien  en  aan  zich  te  binden.  Howard  en  Mabley  (1995)  onderscheiden  de  volgende 

elementen (geciteerd uit: Bernard, 2007, p.23-31):

• het verhaal gaat over iemand waarvoor de kijker een bepaalde mate van empathie kan ontwikkelen

• deze iemand wil heel graag iets (bereiken)

• dit iets is moeilijk, maar niet onmogelijk, om te bereiken

• het  verhaal  beoogt  een maximaal  emotioneel  effect en  maximale  betrokkenheid van de  kijkers 

tijdens het vertellen van de gebeurtenissen

• het verhaal heeft een bevredigend eind (maar niet per definitie een 'goed' einde)

De iemand (of groep mensen) in het verhaal heeft een actief, realistisch en waardig doel, die hij of zij zelf 

gaat (of gaan) proberen te bereiken. Zowel het doel als de tegenslagen of tegenstanders moeten serieus 

genomen worden om het verhaal geloofwaardig en spannend of interessant te maken (Bernard, 2007, p. 

23). 
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Samenvattend kan gesteld  worden dat  de  onderwerpen die  besproken zijn  in  deze paragraaf  over  het 

vertellen van een verhaal vaak te maken hebben met keuzes van de maker en zijn of haar houding ten 

opzichte van het onderwerp en de kijker. Uit de literatuur die besproken is kunnen concepten en definities 

worden gehaald die gebruikt kunnen worden in de vergelijkende matrix, zoals train en de mate van kennis, 

subjectiviteit, zelfbewustzijn en mededeelzaamheid. Ook de elementen voor een dramatische vertelwijze 

kunnen helpen bij de analyse van documentaires en de vraag in hoeverre er gebruik is gemaakt van een 

dramatische vertelwijze om de kijker te interesseren en vast te houden, of dat er gebruik is gemaakt van een 

ander soort train. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de relatie tussen filmmaker, onderwerp en 

publiek, die ook in voorgaande paragrafen al summier belicht werd als een driehoeksverhouding die van 

invloed is op zowel de vertelwijze als de gebruikte stijl en het gekozen perspectief. 
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§  2.3.7 Relaties tussen filmmaker, onderwerp en publiek  

Tussen  de  drie  partijen  die  betrokken  zijn  bij  een  documentaire,  namelijk  (1)  de  filmmaker,  (2)  het 

onderwerp of de sociale actoren en (3) de kijker(s), bestaan verschillende vormen van relaties en interactie. 

De filmmaker kan kiezen hoe het onderwerp gepresenteerd wordt en hoe de kijker benaderd wordt. Een 

gebruikelijke manier om deze verhoudingen weer te geven, is door middel van de verbale formulering van 

de driehoeksverhouding (Nichols,  2001, p.13).  Hieronder worden drie verschillende mogelijkheden voor 

deze verhouding kort beschreven.

1) Ik   (filmmaker) vertel over   hen of het   (onderwerp)   aan   jou   (kijker)  

De  filmmaker  doet  hier  direct  verslag,  zelf  of  via  een  spreker,  in  beeld  of  als  een  'stem  van  God'-

commentator. Op deze manier kan op overtuigende wijze een situatie of probleem omschreven worden, 

een betoog gehouden worden, een oplossing voorgesteld worden en soms ook een bepaalde stemming bij 

de kijker opgeroepen worden. Door te spreken in de eerste persoon (ik) doet de documentairevorm denken 

aan een dagboek, een essay en aspecten van een experimentele film. De nadruk ligt niet zo zeer op het 

overtuigen  van  een  bepaald  standpunt,  maar  eerder  op  de  representatie  van  een  persoonlijke  en 

subjectieve kijk op dingen. Deze vorm is meer expressief dan overredend. Het gedeelte 'over hen of het' 

geeft aan dat de filmmaker niet gelijk is aan het onderwerp. Er is een afstand tussen hen en hij maakt geen 

deel uit van de groep van het onderwerp. Ook 'aan jou' geeft een bepaalde afstand tussen de filmmaker en 

de kijker weer. De filmmaker vertelt, de kijker luistert. Het publiek is gescheiden van het onderwerp en de 

filmmakers, waardoor de filmmakers een eigen institutionele discours vormen. Door het direct aanspreken 

van de kijker wordt de kijker geactiveerd, als persoon waartegen de verteller spreekt en als deel van een 

groep waarvoor het onderwerp van de documentaire interessant is. Dit wordt vaak gedaan door middel van 

retorische technieken (zie  § 2.3.4). De formulering 'ik vertel over hen/het aan jou' is de meest gebruikte 

aanspreekvorm, maar niet de enige (Nichols, 2001, p.13-17). 

   

2) Het   vertelt over   hen of het   aan   ons  

Deze  formulering  laat  een  scheiding  of  zelfs  vervreemding  zien  tussen  de  spreker  en  het  publiek.  De 

informatie die tot de kijker komt lijkt uit het niets te komen, uit een informatiebron zonder identiteit. Ook 

het onderwerp wordt neergezet als iets dat ver weg van de kijker staat. Deze formulering wordt gekenmerkt 

door een institutioneel discours, waarin de film de kijker informeert over aspecten in de wereld op een 

onpersoonlijke en autoritaire manier (vaak door voice-over commentaar, op stem van God-manier). De film 

spreek een 'ons' aan: een grote en homogene groep mensen (Nichols, 2001, p.17). 

3) Ik   vertel of   wij   vertellen over   ons   aan   jou   

Deze formulering plaatst de filmmaker niet op een afstand van het onderwerp dat gepresenteerd wordt, 

maar als een deel van het onderwerp of vanuit een positie van waaruit de gemeenschappelijkheid met het 
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onderwerp  benadrukt  wordt.  In  de  antropologische  filmcultuur  wordt  dit  auto-etnografie  genoemd, 

refererend aan groeperingen die films maken over hun eigen cultuur om anderen daarover te informeren. 

Door  te  spreken  over  een  'ons'  waar  de  filmmaker  zelf  deel  van  uitmaakt  wordt  een  hoge  mate  van 

intimiteit bereikt, waardoor de film op de kijker dwingend en overtuigend over kan komen (Nichols, 2001, 

p.18). 

Deze drie formuleringen geven weer hoe de filmmaker een bepaalde positie inneemt in relatie tot wat er 

gepresenteerd wordt in de film en tot wie er aangesproken wordt in/door de film. Deze relaties kunnen 

sterk verschillen en vormen de grondslag voor ethische discussies in de documentairewereld (o.a. Nichols, 

2001).       

De verschillende relaties kunnen ook visueel weergegeven worden:

      Ik vertel over hen/het aan jou Het vertelt over hen/het aan ons

Ik/wij vertellen over ons aan jou 

         Reflexieve documentaire: doel van de maker is 

          om het publiek zelf naar het onderwerp te laten kijken
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Uit de visuele weergaven blijkt dat de afstand tussen de drie partijen een rol speelt, en daarmee hun relatie 

tot  elkaar  bepaalt.  Bij  de  vorm 'het  vertelt  over  hen/het  aan ons'  zou gezegd kunnen worden dat  het 

onderwerp verder weg staat,  omdat datgene wat 'het'  vertelt  voor het publiek (ons) overkomt als  een 

autoritaire en onbediscussieerbare waarheid (het publiek neemt het zonder twijfel aan). Bij de vorm 'ik/wij  

vertellen over ons aan jou'  staat  het publiek verder weg (het onderwerp en de filmmaker behoren tot 

dezelfde groep). En bij een reflexieve documentaire zou gesteld kunnen worden dat het onderwerp van de 

film gelijk is aan het doel, namelijk het publiek op een andere en kritische wijze zelf naar het onderwerp te 

laten  kijken.  De  maker  staat  bij  deze  vorm  dus  verder  weg.  In  een  driehoeksverhouding  kunnen  de 

afstanden en onderlinge posities van de partijen tot elkaar dus sterk verschillen, wat van grote invloed is op 

hoe een verhaal verteld wordt. 

De relatie tussen filmmaker, onderwerp en publiek is helder weer te geven in een verbale formulering, 

waardoor de genoemde relaties duidelijke 'categorieën' of concepten vormen die gebruikt kunnen worden 

in het vergelijkende onderzoek. Uit voorgaande paragrafen was al duidelijk dat de gesproken tekst in een 

documentaire vaak leidend is. Het mag echter duidelijk zijn dat het verhaal in een documentaire niet alleen 

verteld wordt door de gesproken tekst  of het  geluid,  ook het beeld zou een duidelijke functie moeten 

hebben in een documentaire.    
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§  2.3.8 De relatie tussen beeld en geluid  

De  relatie  tussen  beeld  en  geluid  in  een  documentaire  komt  in  geen  van  de  geselecteerde  bronnen 

uitgebreid en expliciet aan bod. Toch kunnen er uit de eerder behandelde onderwerpen concepten worden 

gehaald waarmee de relatie  tussen beeld en geluid bestudeerd kan worden.  Om het gebruik van deze 

concepten te onderbouwen, wordt gebruik gemaakt van aanvullende literatuur en informatie en ervaringen 

uit de praktijk van het maken van en het kijken naar documentaires. Hierdoor kan uiteindelijk een aantal 

mogelijke  relaties  tussen  beeld  en  geluid  onderscheiden  worden,  die  gebruikt  kunnen  worden  als 

'categorieën' in de vergelijkende matrix. 

Documentaire: het instrument

Documentaires zijn, net als andere films, gericht op twee zintuigen: de ogen en de oren. Zodra de kijker (en 

luisteraar, maar hier kijker genoemd) geen waarnemingen meer ontvangt via één van deze twee zintuigen, 

zal hij of zij stoppen met kijken naar (of waarnemen van) de documentaire.     

Documentaire is traditioneel gezien een instrument dat gericht is op rationaliteit in plaats van emotie. Het 

wordt gekenmerkt door een mannelijke discours, gericht op informatie, en een narratief gericht op intellect 

in plaats van verbeelding of emotie. Het verhaal van een documentaire wordt vaak verteld door middel van 

een tekstueel verhaal, een verbaal narratief, waarbij beeld, actie en structuur van onderliggend belang zijn. 

Deze zouden een alternatieve manier vormen om een verhaal te vertellen, maar krijgen minder aandacht in 

de informatieve documentaire. De reden kan zijn dat de beelden niet in de realiteit te vinden zijn, niet 

sprekend  genoeg  zijn,  of  dat  het  budget  hiervoor  tekortschiet.  Doordat  er  weinig  cinematografische 

manieren worden gebruikt, kan de kijker een documentaire onderscheiden van een fictiefilm en wordt de 

documentaire film eerder in een journalistieke en meer 'waarheidsgetrouwe' context geplaatst (door de 

interpretatie van de kijker). Volgens sommige onderzoekers kunnen (en moeten) makers en kijkers meer 

bewust worden van de narratieve structuur en het effect die deze structuur heeft op het waarnemen van de 

content, en dus de mate waarin deze als objectief wordt gezien (o.a. De Bromhead, 1996; Winston, 2008; 

Chapman, 2009). 

Ook uit voorgaande paragrafen is al gebleken dat documentaires vaak (zwaar) leunen op de (gesproken) 

tekst: het geluid is dus vaak leidend. De geselecteerde literatuur gaf hier echter geen oordeel over, zoals de 

hierboven gebruikte literatuur wel doet (o.a. De Bromhead, 1996; Winston, 2008). Vanuit het uitgangspunt 

dat het geluid vaak leidend is voor de beleving van de kijker, wordt verder gekeken naar de relatie tussen 

beeld en geluid. Want wat is de functie van het (ondersteunende) beeld, als het verhaal vooral verteld 

wordt door het geluid? Om dit te analyseren wordt gebruik gemaakt van de eerder behandelde begrippen 

train (dat  wat zorgt  dat  de kijker  verder  wil  kijken),  metaforisch en  metonymisch.  Een vijftal  mogelijke 

relaties wordt hieronder besproken, waarbij er in de eerste vier relaties vanuit wordt gegaan dat het geluid 

de train vormt en dat het beeld een ondersteunende functie heeft.
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1) Beeld is metonymisch

Het beeld geeft voorbeelden weer van het onderwerp dat op grotere schaal plaatsvindt en besproken wordt 

in de film. De kijker heeft er vertrouwen in dat de in beeld gebrachte voorbeelden geen 'uitzonderingen' 

zijn, maar in vergelijkbare mate in de besproken werkelijkheid voorkomen. 

2) Beeld is poëtisch en metaforisch

De in beeld gebrachte elementen en situaties zijn metaforische beelden die de gesproken tekst en de visie 

op het onderwerp ondersteunen. De metaforen zijn erop gericht de kijker emotioneel te beroeren; de kijker 

kan de beelden bijvoorbeeld mooi, treurig, nostalgisch of melancholisch vinden, waardoor zijn stemming 

beïnvloed wordt. Poëtische beelden hebben als bijkomend voordeel dat de kijker het gevoel krijgt 'erbij' te 

zijn  geweest,  doordat  hij  of  zij  daadwerkelijk  emoties  ervaart.  Hierdoor  wordt  het  gevoel  dat  de  film 

realistisch is, vergroot.   

3) Beeld is informatief en metaforisch

Het beeld kan ook metaforen in beeld brengen die niet zo zeer gericht zijn op de emoties van de kijker, maar 

eerder op de ratio. Ingewikkelde ontwikkelingen, processen en concepten kunnen uitgelegd worden met 

behulp  van metaforen.  Deze metaforen kunnen worden weergegeven op verschillende manieren,  zoals 

filmbeelden van de werkelijkheid, geënsceneerde filmbeelden of animatie. 

4) Beeld en geluid lopen synchroon 

Het beeld en geluid zijn (of lijken) gelijktijdig opgenomen en lopen synchroon. De kijker ziet dus in beeld de 

situatie waar het geluid vandaan komt. Dit kan een gesprek of een presentatie zijn, maar kunnen ook de 

geluiden zijn die te horen zijn op de plek van een gebeurtenis. Deze vorm komt overeen met de 'gehoorde 

uitwisseling' (Corner, 1996, p.29-30), die besproken is in §2.3.3. 

5) Beeld is   train  

Vaak is het geluid leidend, maar ook het beeld kan de train vormen in een documentaire. Dit gebeurt vaak 

in documentaires die gebruik maken van het devies  'show, don't tell', waarbij het onderwerp en de visie 

daarop in beeld gebracht wordt zonder al te veel toelichting en adviezen voor interpretatie van de getoonde 

beelden, zoals in de meer poëtische documentaires (Bernard, 2007, p.28).  Wanneer het beeld de  train 

vormt, heeft het geluid een ondersteunende functie in het beïnvloeden van de emoties van de kijker, wat 

vaak ingevuld wordt met muziek en/of poëtische teksten. Muziek en poëzie kunnen van grote invloed zijn 

op het ervaren van een documentaire, maar zullen in dit onderzoek verder niet behandeld worden.   
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De vijf bovengenoemde relaties tussen beeld en geluid geven weer dat wanneer de filmmaker het tekstuele 

verhaal van zijn documentaire duidelijk heeft, er nog veel keuzen zijn voor de invulling van het beeld. In de 

praktijk  worden deze keuzen uiteraard ook bepaald door praktische mogelijkheden en belemmeringen, 

zoals het budget, de wensen en eisen van de betrokken actoren en andere contextfactoren. 

Zoals gezegd zijn sommige onderzoekers (en documentairemakers) van mening dat de functie van het beeld 

in een documentaire meer aandacht moet krijgen. Winston (2008) en Bromhead (1996) stellen dat het 

'eerder de 'softe' elementen in een documentaire zijn waarmee een doel bereikt wordt'. Hiermee doelen zij 

op stemgeluid en muziek, maar zeker ook op het gebruik van beelden die de emoties van de kijker kunnen 

beroeren. In dit onderzoek zal de relatie tussen beeld en geluid dan ook specifiek aan bod komen, met als 

doel verschillende mogelijkheden voor de invulling van het beeld,  vooral bij  documentaires waarbij  het 

geluid dragend is, onder de aandacht te brengen en hierin te inspireren tot verder onderzoek. 
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2.4 Matrix voor vergelijking

In paragraaf 2.3 zijn onderwerpen en concepten besproken en gedefinieerd die gebruikt kunnen worden in 

de  vergelijkende  matrix.  In  deze  paragraaf  worden  alle  concepten  en  categorieën  die  daarbinnen 

onderscheiden zijn kort weergegeven om een overzicht te geven van de concepten waarnaar gekeken zal 

worden in het vergelijkende onderzoek tussen de geselecteerde literatuur en de praktijk (VPRO Tegenlicht,  

Frontline en BBC If...). Dit gebeurt in dezelfde volgorde als waarin de onderwerpen aan bod zijn gekomen in 

de vorige paragraaf. De concepten en definities worden niet meer toegelicht. Wel wordt er verwezen naar 

de subparagrafen waarin zij te vinden zijn.

Vormen van realisme (  § 2.3.2)  :  

• Empirisch realisme

• Sociaal en historisch realisme

• Psychologisch realisme

• Deconstructief realisme

Vormen van documentaire (  § 2.3.3):  

• Tentoonstellende documentaire

• Observationele documentaire

• Interactieve documentaire

• Reflexieve documentaire

• First-person documentaire

• Poëtische documentaire

• Drama-documentaire

Retorische overtuiging (§ 2.3.4)

• Wetgevend of beraadslagend

• Gerechtelijk of historisch

• Ceremonieel of lovend
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Het vertellen van een verhaal (§ 2.3.6)

• Geloofwaardigheid van het documentaire venster 

• Mate van kennis

• Mate van subjectiviteit

• Mate van zelfbewustzijn

• Mate van mededeelzaamheid

• Elementen voor een dramatische vertelwijze

Relatie tussen filmmaker, onderwerp en publiek (§ 2.3.7)

• Ik vertel over hen of het aan jou

• Het vertelt over hen of het aan ons

• Ik of wij vertellen over ons aan jou 

Relatie tussen beeld en geluid (§ 2.3.8)

• Beeld is metonymisch

• Beeld is poëtisch en metaforisch

• Beeld is informatief en metaforisch

• Beeld en geluid lopen synchroon

• Beeld is train
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Matrix voor vergelijking
Onderzoekseenheden → 

Categorieën: 

Nichols 
('91&'01) 

Kilborn & 
Izod (1997)

 Renov 
(1993)

Corner
(1996)

Rosenthal
('88 & '07)

VPRO Frontline BBC If...

Vormen van realisme (x/0/-)

Empirisch realisme

Sociaal en historisch realisme

Psychologisch realisme

Deconstructief realisme

Vormen van documentaire (x/0/-)

Tentoonstellende documentaire

Observationele documentaire

Interactieve documentaire

Reflexieve documentaire

First-person documentaire

Poëtische documentaire

Drama-documentaire

Retorische overtuiging (x/0/-)

Wetgevend of beraadslagend

Gerechtelijk of historisch

Ceremonieel of lovend

Het vertellen van een verhaal (+/0/-)

Mate van geloofwaardigheid van het 
documentaire venster

Mate van kennis

Mate van subjectiviteit

Mate van zelfbewustzijn

Mate van mededeelzaamheid

Elementen voor een dramatische vertelwijze  

Relatie tussen filmmaker, onderwerp 
en publiek (x/0/-)

Ik vertel over hen of het  aan jou

Het vertelt over hen of het aan ons

Ik of wij vertellen over ons aan jou 

Relatie tussen beeld en geluid (x/0/-)

Beeld is metonymisch

Beeld is poëtisch en metaforisch

Beeld is informatief en metaforisch

Beeld en geluid lopen synchroon

Beeld is train

Voor analyse van literatuur: 
(x /0/ –) = wordt besproken/ komt aan de orde (x), wordt besproken of komt aan de orde onder een andere 
(of geen) definitie (0), wordt niet besproken of komt niet aan de orde (-) 

Voor analyse van documentaires: 
(x/0/-) = komt veel voor (x), komt soms of een enkele keer voor (0) of komt niet of weinig voor (–)
(+/0/-) = hoog / veel of vaak aanwezig (+), gemiddeld (aanwezig) (0) of laag / weinig aanwezig (0)
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De  onderwerpen  die  behandeld  zijn  in  §2.3.2  tot  en  met  §2.3.4  (vormen  van  realisme,  vormen  van 

documentaire en retorische overtuiging) zijn elk onder te verdelen in categorieën (zoals hier gedaan is), 

waarbij een documentaire binnen één of enkele van de genoemde categorieën valt. Dit is niet het geval bij 

de concepten die naar voren kwamen bij het onderwerp 'Het vertellen van een verhaal' (§2.3.6). De eerste 

vijf  concepten  die  daar  besproken  zijn  (geloofwaardigheid  van  het  documentaire  venster  en  de 

verschillende 'maten' die een rol spelen in het vertellen van een verhaal) geven allen aan dat de besproken 

ingrediënten in verschillende gradaties aanwezig kunnen zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een hoge 

mate  van  geloofwaardigheid  van  het  documentaire  venster,  maar  van  een  lage  mate  van  kennis  en 

subjectiviteit.  Het  beoordelen  van  deze  gradaties  komt  aan  de  orde  in  het  hoofdstuk  Methodologie 

(Hoofdstuk 2). 

De onderwerpen 'Relatie  tussen filmmaker,  onderwerp en publiek'  (§2.3.7) en 'Relatie  tussen beeld en 

geluid' (§2.3.8) zijn beide onder te verdelen in categorieën waarbij er op één enkel moment in de film maar 

één categorie van toepassing. De categorieën sluiten elkaar zo goed als uit. Door de hele film is het echter 

wel mogelijk, of zelfs gebruikelijk, dat er meerdere categorieën te onderscheiden zijn. Hoe de analyse en 

beoordeling van deze categorieën zal verlopen, wordt besproken in het volgende hoofdstuk. 

De 'ingrediënten' of onderwerpen en categorieën zijn geselecteerd; het is nu duidelijk wat er onderzocht zal 

worden en  waar  naar gekeken zal worden in de vergelijkende analyse tussen de geselecteerde literatuur 

over manieren en technieken om een verhaal te vertellen in een documentaire en hoe dit in de praktijk 

gebeurt  (bij  VPRO Tegenlicht,  Frontline en  BBC If...).  In  het  volgende hoofdstuk (H.3 Methodologie) zal 

duidelijk worden hoe er naar deze ingrediënten en categorieën gekeken zal worden en op welke manier de 

analyse en beoordeling van de besproken categorieën in de geselecteerde documentaires plaats zal vinden. 
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Hoofdstuk 3: Methodologisch kader

3.1 Doel van het onderzoek

Dit verkennende onderzoek heeft tot doel een vergelijkende matrix samen te stellen om op kwalitatieve 

manier literatuur over documentaires te onderzoeken en literatuur over documentaires met de praktijk (de 

documentaires)  te  vergelijken.  Het  onderzoek  bestaat  uit  een  literatuurstudie,  waarin  concepten  die 

gebruikt kunnen worden in de vergelijkende matrix worden onderzocht, en een kwalitatief veldonderzoek, 

waarbij  op  basis  van  directe  waarneming  en  eigen  interpretaties  verschillende  onderzoekseenheden 

(documentaires) worden gecategoriseerd en beoordeeld. Hoe deze directe waarneming en beoordeling zal 

plaatsvinden, wordt besproken in paragraaf 3.3. 

Het doel van dit onderzoek is meerledig, namelijk het beschrijven van de verschillende in de geselecteerde 

literatuur gebruikte relevante concepten, het vergelijken van de verschillende bronnen met elkaar en met 

de  geselecteerde  documentaires  op  bepaalde  onderwerpen  (de  geselecteerde  concepten),  evenals  het 

vergelijken van de geselecteerde documentairerubrieken onderling, en het vormen van een aanzet voor het 

evalueren van de gebruikte onderzoeksmethode (de vergelijkende matrix) als bruikbaar analyse-instrument 

binnen het vakgebied documentaire. Met dit laatste wordt bedoeld dat dit onderzoek poogt te inspireren 

tot het vergelijken van documentaires op basis van een matrix, met als doel hieruit nieuwe inzichten te 

halen. De uitwerking van deze evaluatie zal echter niet in dit onderzoek aan de orde komen.      

3.2 Verantwoording onderzoekseenheden

Aangezien het praktisch niet mogelijk is alle literatuur over documentaires en alle documentaires (uit een 

bepaald gebied en/of periode) te onderzoeken, is ervoor gekozen om gebruik te maken van een selectie aan 

literatuur en documentaires. Uit het brede spectrum aan literatuur over documentaires is gekozen voor 

werken van wetenschappers die zich richten op manieren en technieken om een verhaal te vertellen, zoals 

te verwachten valt bij  de onderzoeksvraag van deze scriptie. Om inzicht te krijgen in deze manieren en 

technieken  is  het  bestuderen  van  literatuur  over  vormen  van  realisme,  vormen  van  documentaire  en 

retoriek van belang. Bij  de keuze voor de wetenschappelijke werken zijn onderzoekers geselecteerd die 

vanuit  verschillende  achtergronden  naar  het  onderwerp  kijken.  Omdat  documentaires  erg  plaats-  en 

cultuurgebonden verschijnselen zijn, zijn er wetenschappers uit verschillende plaatsen ter wereld gekozen 

(zowel mannen als vrouwen, hoewel met een onoverkomelijke, maar begrijpelijke dominantie vanuit het 

Engelse taalgebied).

Voor de selectie aan documentaires is de meest recente reeks van VPRO Tegenlicht gekozen (seizoen 2009-

2010).  Tegenlicht is  de reeks informatieve documentaires van VPRO Televisie, waarin nieuwe ideeën en 

trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, maatschappij en wetenschap. 

41



VPRO Tegenlicht beschouwt zichzelf nadrukkelijk als de eerste en enige  future affairs-rubriek binnen het 

bestel.  Het  programma zoekt  zijn  verhalen  op  die  plekken  waar  ideeën  worden  ontwikkeld,  getest  en 

bekritiseerd. Via niet voor de hand liggende, controversiële en tegelijkertijd gedegen analyses wil Tegenlicht 

zijn kijk geven op de wereld; zowel op nationale als op internationale ontwikkelingen die onze wereld in de 

21e eeuw vormgeven (Hagen & De Putter, 2010). 

De keuze voor VPRO Tegenlicht is voortgekomen uit een aantal overwegingen. Ten eerste is het voor een 

Nederlands  onderzoek  voor  de  hand  liggend  om  ook  in  Nederland  geproduceerde  documentaires  te 

bestuderen.  De  VPRO  heeft  zich  sinds  eind  jaren  zestig  bekwaamd  in  het  maken  van  vernieuwende, 

controversiële en artistieke documentaires.  Onder leiding van Jan Blokker kwam de zogenaamde VPRO 

Documentaire  School  (1969-1979)  tot  stand:  jonge  documentairemakers  die  historische  en  actuele 

(controversiële) onderwerpen op een vernieuwende manier in beeld brachten en hiermee de basis vormde 

voor een lange VPRO traditie van documentaires gericht op het creëren van openheid en het kijken naar 

niet  voor  de  hand  liggende  onderwerpen  (o.a.  Hogenkamp,  2006).  De  invloed  van  de  VPRO  in  de 

Nederlandse documentaire-traditie en de vooruitstrevende vernieuwingsdrift die de VPRO eigen is, vormen 

een belangrijke  reden om in  dit  onderzoek te kiezen voor een documentairerubriek  van deze omroep. 

Binnen de VPRO is voor Tegenlicht gekozen omdat dit de enige future affairs rubriek is. Future affairs houdt 

in dat de rubriek mogelijke toekomstige ontwikkelingen en verschijningen (op maatschappelijk, politiek, 

economisch en wetenschappelijk gebied) behandelt, vaak samenhangend met globalisering (in de breedste 

zin van het woord). Deze blik op de toekomst betekent dat er een grote vrijheid is in de keuze voor het 

verhaal;  het  'verhaal'  is  immers  nog  niet  daadwerkelijk  gebeurd,  er  zijn  vaak  enkel  tekenen  van  de 

beschreven toekomstige ontwikkelingen te ontdekken in de actuele realiteit.  Deze grote vrijheid brengt 

vanzelfsprekend ook een breed scala aan keuzemogelijkheden mee, waaronder verschillende keuzen in de 

manieren en technieken om een verhaal te vertellen. 

Ten  tweede  is  gekozen  voor  VPRO  Tegenlicht omdat  alle  documentaires  (eigen  producties)  van  het 

afgelopen seizoen gratis te bekijken zijn op het internet. Hierdoor is het voor de lezers van deze scriptie 

mogelijk  de waarnemingen en interpretaties van de schrijver naar eigen inzicht te beoordelen.  Tot slot 

speelt de persoonlijke interesse in  VPRO Tegenlicht een rol,  aangewakkerd door mijn achtergrond in de 

Sociale Geografie (waar globaliseringsprocessen mijn interesse hadden) en tot bloei gekomen tijdens het 

lopen van een stage bij VPRO Tegenlicht.   

De  documentaires  van  VPRO  Tegenlicht worden  vergeleken  met  een  selectie  van  documentaires  van 

Frontline en de BBC If...-reeks.  Frontline is de Amerikaanse documentairerubriek van de publieke omroep. 

De rubriek begon in 1983 als de 'laatste goede hoop voor televisiedocumentaires' en vertoont sindsdien 

(bijna) elke week een documentaire gericht op 'public affairs' (openbare aangelegenheden). Controversiële 

of moeilijke onderwerpen en complexe verhalen worden niet geschuwd en het ontdekken en belichten van 
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kritieke  onderwerpen  van  deze  tijd  staat  centraal.  Frontline is  de  enige  langlopende  public  affairs 

documentairerubriek op de Amerikaanse televisie (Frontline, 2010).  

Uit  de beschikbare documentaires van  Frontline van het afgelopen seizoen (2009-2010)  is  een selectie 

gemaakt van drie documentaires, waarbij gekeken is naar de mate waarin zij op de toekomst gericht zijn. De 

drie geselecteerde documentaires zijn in hoge mate gericht op de toekomst en behandelen gelijksoortige 

onderwerpen als behandeld worden in  VPRO Tegenlicht.  Ze zijn dus vergelijkbaar met de  future affairs 

documentaires van VPRO Tegenlicht. De documentaires zijn:

• Obama's War (eerste uitzenddatum: 13 oktober 2009)

• The Game Card (eerste uitzenddatum: 24 november 2009)

• College, Inc. (eerste uitzenddatum: 4 mei 2010)

De  BBC  heeft  tussen  2004  en  2006  een  documentairereeks  gemaakt  over  mogelijke  toekomstige 

ontwikkelingen, genaamd 'BBC If...'. In de vorm van drama-documentaires werd op een radicale manier over 

de (mondiale) toekomst nagedacht, resulterend in een reeks spraakmakende films, waaronder bijvoorbeeld 

If...  Drugs Were Legal, If... The Oil Runs Out, If... We Don't Stop Eating en If... Cloning Could Cure Us. Helaas 

is van deze reeks alleen de documentaire If... Drugs Were Legal (eerste uitzenddatum 12 januari 2005) nog 

op het internet te bekijken en zal dus alleen deze aflevering gebruikt worden in de vergelijking (BBC, 2008). 

Andere rubrieken van de BBC die mogelijk in aanmerking zouden komen voor dit vergelijkende onderzoek, 

zoals  Panorama of  Storyville,  bleken  niet  geschikt  te  zijn.  Panorama  is  een  onderzoeksjournalistieke 

televisieshow (geen documentairerubriek) en de bekende rubriek  Storyville  heeft te veel uiteenlopende 

onderwerpen, stijlen en vormen om gebruikt te kunnen worden in dit onderzoek. De  BBC If reeks is de 

meest  relevante  future  affairs documentairerubriek  van  de  Engelstalige  publieke  omroep  voor  dit 

onderzoek  (waarbij  enkel  gebruik  gemaakt  kan  worden  van  beschikbare  films  uit  de  Nederlands-  en 

Engelstalige selectie aan televisiedocumentaires).       
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3.3 Verantwoording analyse-instrument 

Het  analyse-instrument  dat  gebruikt  wordt  is  'directe  waarneming  en  eigen  interpretatie'  van  de 

onderzoeker.  Hiervoor  is  een  vragenlijst  opgesteld  waarmee  de  documentaires  geanalyseerd  en 

gecategoriseerd kunnen worden (op basis van informatie uit het theoretisch kader). Deze is te vinden in de 

bijlagen (bijlage 3 bevat de vragenlijst en bijlage 6 bevat een voorbeeld van een uitgewerkte analyse a.d.h.v 

de vragenlijst). Door gebruik te maken van een vragenlijst worden alle documentaires op dezelfde manier 

en aan de hand van dezelfde vragen en criteria vergeleken. Van de documentaires van  VPRO Tegenlicht 

(seizoen  2009-2010)  wordt  alleen  gekeken  naar  de  eigen  producties  (dus  geen  documentaires  die 

aangekocht of in samenwerking gemaakt zijn). Dit zijn 22 documentaires, die genummerd zijn weergegeven 

in de bijlage. De geselecteerde documentaires van  Frontline en  BBC If... zijn weergegeven in een aparte 

tabel, die ook te vinden is in de bijlagen (zie  Bijlage 5 voor deze vergelijkende matrix). Hier is te zien wat er 

uit de analyse van de verschillende documentaires is gekomen. In het hoofdstuk Resultaten (hoofdstuk 4) is 

enkel te zien of een bepaald concept vaak, soms of nooit in de documentaire-reeks (of documentaire zoals 

BBC If..) terug te vinden is, maar niet in welke documentaires dat was. 

De literatuur wordt bestudeerd aan de hand van de omschreven concepten. Er wordt gekeken in hoeverre 

deze concepten besproken worden in de geselecteerde bronnen, al dan niet gebruikmakend van dezelfde of 

een vergelijkbare definitie. In de bijlagen is een uitwerking van de vergelijking van de literatuur te vinden, 

waar onder meer terug te vinden is op welke pagina's de geselecteerde concepten besproken worden. In 

het hoofdstuk Resultaten (hoofdstuk 4) is te zien of bepaalde concepten worden besproken en uitgelegd in 

de geselecteerde literatuur, worden gebruikt onder een vergelijkbare definitie (of zonder definitie of uitleg) 

of helemaal niet behandeld worden. 

Over  het  afbakenen  en  conceptualiseren  van  documentaires  is  vooral  geschreven  in  werken  die  zich 

specifiek  op  het  vakgebied  van  de  documentaire  richten;  de  standaardliteratuur  over  film  en 

filmgeschiedenis neigt zich volgens Nichols (2001, p.182) voornamelijk toe te leggen op narratieve fictie en 

documentaire over het hoofd te zien, waarbij  eigenaardige of gedateerde definities gebruikt worden en 

waarbij de subtiliteit in het bediscussiëren van de definities, de geschiedenis en de vorm  van documentaire 

ontbreekt. Bij het analyseren van een documentaire kan een aantal vragen gesteld worden, waarvan een 

deel ook bij het analyseren van fictiefilms aan de orde zou kunnen komen. Voorbeelden hiervan zijn (o.a. 

Nichols, 2001, p.168-169; Corner, 1996):

Waarom is gekozen voor dit begin? Wat voor verwachtingen schept dit voor de rest van de film? Waarom is  

gekozen voor dit eind? Hoe staat dit in relatie tot het begin? Wat voor relatie is er tussen de filmmaker of de  

camera en het onderwerp? Hoe wordt de kijker aangesproken? Hoe worden de onderwerpen of personages  

gepresenteerd? Op welke manier volgen de scenes elkaar op? Hoe komt het dat de film geloofwaardig,  

overtuigend en noodzakelijk overkomt (of juist niet)?
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Deze vragen, waarvan er vele beginnen met 'waarom' of 'hoe', vormen vaak de basis voor een essay over 

een bepaalde film, waarna, eventueel, verschillende films aan de hand van deze essayistische analyses met 

elkaar  vergeleken  kunnen  worden.  Analytische  vergelijkingen  op  basis  van  de  wel  of  niet  in  de  films 

aanwezige concepten en categorieën zijn zeldzaam. Hierdoor kan er in dit onderzoek geen gebruik gemaakt 

worden van eerder gebruikte concepten, categorieën of onderzoeksmethoden om de vergelijking op te 

baseren. In de bovenstaande vragen zijn echter wel concepten en categorieën terug te vinden die ook met 

behulp van de matrix bestudeerd kunnen worden (zoals bijvoorbeeld 'de relatie tussen de filmmaker, het 

onderwerp en de kijker',  de 'retorische overtuiging'  en 'vormen van 'realisme'),  waaruit  blijkt  dat  door 

middel van een vergelijkende matrix deels ook dezelfde onderwerpen kunnen worden behandeld als door 

middel  van  een  essayistische  analyse.  Een  vergelijkende  matrix  heeft  echter  als  voordeel  dat  er  meer 

documentaires  vergeleken  kunnen  worden  op  dezelfde  onderwerpen  en  dat  het  resultaat  een 

overzichtelijker inzicht in de verschillen tussen de documentaires en de literatuur geeft.        
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Hoofdstuk 4: Resultaten

4.1 Uitkomsten (matrix)

Op basis van de bestudeerde concepten in het theoretisch kader (Hoofdstuk 2) is de vergelijkende matrix 

opgesteld.  In  hoofdstuk  3  (Methodologisch  kader)  is  beschreven  hoe  de  vergelijkende  analyse  zal 

plaatsvinden.  In  dit  hoofdstuk  worden  de  resultaten  weergegeven.  Een  compleet  overzicht  van  de 

resultaten  is  te  vinden  in  de  bijlagen.  In  de  matrix  op  de  volgende  pagina  zijn  de  resultaten  van  de 

waarnemingen en persoonlijke interpretaties weergegeven.  De belangrijkste verschillen zijn  aangegeven 

met kleuren, waarvan de betekenis blijkt uit de visuele weergave van de vergelijkende matrix hieronder. 

Model 4.1:   Visuele weergave van vergelijkende matrix  

Vergelijking: Manieren en technieken om een verhaal te vertellen (de geselecteerde concepten)
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LiteratuurSelectie andere 
documentaires

VPRO 
Tegenlicht

Verschil tussen literatuur 
en  documentaires

Verschil tussen documentaires uit 
de selectie andere documentaires' 
met VPRO Tegenlicht 
(die wel in de literatuur te vinden 
zijn)

Verschil tussen documentaires uit de 
selectie andere documentaires met 
VPRO Tegenlicht 
(die niet in de literatuur te vinden zijn)

Verschil tussen VPRO Tegenlicht en de  
selectie van andere documentaires
(die wel in de literatuur te vinden zijn)

Verschil tussen VPRO Tegenlicht en de 
selectie van andere documentaires
(die niet in de literatuur te vinden zijn) 



Tabel 4.1 Vergelijkende matrix
Onderzoekseenheden → 

Categorieën: 

Nichols
('91 & '01) 

Kilborn & 
Izod (1997)

Renov 
(1993)

Corner
(1996)

Rosenthal
('88 & '07)

VPRO Frontline BBC 
If...

Vormen van realisme (x/0/-)

Empirisch realisme - x - - - x x -

Sociaal en historisch realisme - x - - - – (0) - -

Psychologisch realisme - x - - - x x -

Deconstructief realisme - x - - - - - x

Vormen van documentaire  (x/0/-)

Tentoonstellende documentaire x x 0 0 - x - -

Observationele documentaire x x 0 0 x x x -

Interactieve documentaire o x 0 x x 0 x -

Reflexieve documentaire x x 0 0 x - - -

First-person documentaire - x 0 0/x - - - -

Poëtische documentaire x x 0 0 - 0 - -

Drama-documentaire o x 0 x x - - x

Retorische overtuiging (x/0/-)

Wetgevend of beraadslagend x - - - - 0/x 0 x

Gerechtelijk of historisch x - - - - x x -

Ceremonieel of lovend x - - - - 0/- - -

Het vertellen van een verhaal 
(+/0/-)

Mate van geloofwaardigheid van het 
documentaire-venster

x - - - - + + 0

Mate van kennis x - - - - verschilt verschilt +

Mate van subjectiviteit x - - - - 0 
(verschilt) + +

Mate van zelfbewustzijn x - - - - 0/+ 0/+ +

Mate van mededeelzaamheid x - - - 0 0 0/- -

Elementen voor een dramatische vertelwijze  0 x - - - 0/- + +

Relatie tussen filmmaker, 
onderwerp en publiek (x/0/-)

Ik vertel over hen of het aan jou x - - 0 - -/0 x x

Het vertelt over hen of het aan ons x - - 0 - X /0 - -

Ik of wij vertellen over ons aan jou x - - - - 0/- x (x)

Relatie tussen beeld en geluid 
(x/0/-)

Beeld is metonymisch - x - - - 0/x x x

Beeld is poëtisch en metaforisch 0 0 - - - 0/- x x

Beeld is informatief en metaforisch - 0 - - - - 0 0

Beeld en geluid lopen synchroon - - - x - X (0) 0 0(x)

Beeld is train - - - - - – (0) 0 x

Voor analyse van literatuur: (x /0/ –) = wordt besproken/ komt aan de orde (x), wordt besproken of komt aan de orde 
onder een andere (of geen) definitie (0), wordt niet besproken of komt niet aan de orde (-) 

Voor analyse van documentaires: (x/0/-) = komt veel voor (x), komt soms of een enkele keer voor (0) of komt niet of 
weinig voor (–), (+/0/-) = hoog / veel of vaak aanwezig (+), gemiddeld (aanwezig) (0), laag/weinig aanwezig (0)

47



4.2 Interpretatie van de uitkomsten

Uit de vergelijkende matrix kan een aantal conclusies worden getrokken. Als eerste worden de verschillen 

tussen de geselecteerde documentaires onderling weergegeven en geanalyseerd en vervolgens worden de 

verschillen tussen de geselecteerde literatuur en de geselecteerde documentaires  besproken (voornamelijk 

die van VPRO Tegenlicht). 

Vergelijking tussen de documentaires

VPRO Tegenlicht in vergelijking met de selectie documentaires van Frontline en BBC If...

De documentaires van Frontline verschillen van die van VPRO Tegenlicht op een aantal van de onderzochte 

punten (onderwerpen of categorieën). Ten eerste wordt er bij de documentaires van Frontline vaker gebruik 

gemaakt van de interactieve vorm (in plaats van de tentoonstellende vorm). De interviewer komt in beeld 

en stelt op een open en directe manier kritische, persoonlijke of provocerende vragen. Bij manieren en 

technieken die een rol spelen bij 'het vertellen van een verhaal' is de mate van subjectiviteit bij  Frontline 

groter. De kijker kan zich dus beter inleven in de gedachten en gevoelens van de hoofdpersonen. Daarbij is  

de mate van mededeelzaamheid lager, wat betekent dat de kijker langer in spanning zit over het verloop 

van de film; de afwikkeling van het verhaal is langzamer, waardoor de kijker geboeid blijft.  Ook zijn de 

elementen  door  een  dramatische  vertelwijze  duidelijk  aanwezig  in  de  documentaires  van  Frontline, 

waardoor de kijker zich goed kan inleven in een verhaal. In de documentaires van VPRO Tegenlicht zijn deze 

elementen slechts sporadisch te vinden in het verhaal. 

De  verschillende  maten  van  geloofwaardigheid,  kennis  en  zelfbewustzijn  zijn  vergelijkbaar  in  de  twee 

documentairerubrieken. Dit geeft weer dat het vertrouwen dat men in het verhaal (of betoog) heeft en de 

dosering waarin de kennis wordt overgedragen aan de kijker met elkaar te vergelijken valt. Ook de gebruikte 

vormen van realisme en categorieën van retorische overtuiging komen redelijk overeen. De manier waarop 

de kijker overtuigd wordt van de getoonde 'waarheid' is dus in beide rubrieken hetzelfde. In de onderzochte 

categorieën  die  dieper  ingaan  op  de  manieren  en  technieken  om een  verhaal  te  vertellen  zijn  echter 

verschillen te ontdekken. 

Naast de hierboven genoemde verschillen in de 'vorm van documentaire' en 'het vertellen van een verhaal' 

is de relatie tussen de filmmaker, het onderwerp en het publiek in de documentaires van  Frontline vaak 

persoonlijker; er wordt vaker gebruik gemaakt van de vorm 'ik vertel over hen/het aan jou' of 'ik of wij 

vertellen  over  ons  aan  jou'  (in  plaats  van  de  afstandelijke  vorm  'het  vertelt  over  hen/het  aan  ons'). 

Daarnaast wordt er vaker gebruik gemaakt van metaforische beelden, zowel om de sfeer te beïnvloeden en 

de kijker te beroeren (poëtisch), als om informatie over te brengen (informatief). Ook is het beeld vaker 

leidend en lopen beeld en geluid minder vaak synchroon. Bij  VPRO Tegenlicht lopen beeld en geluid vaak 

synchroon omdat er veel gebruik wordt gemaakt van interviews met experts. Bij Frontline wordt de tekst uit 
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interviews  vaak  vergezeld  door  beelden  die  deze  tekst  ondersteunen.  Het  geluid  wordt  hierbij 

'voorgetrokken',  wat  betekent  dat  er  nog  andere  beelden  te  zien  zijn,  maar  al  wel  de  tekst  van  de 

geïnterviewde persoon te horen is. De stukjes interview zijn gemiddeld korter en worden vaker afgewisseld 

met metonymische of  metaforische beelden uit  de realiteit.  De afwisseling tussen verschillende scenes 

(interviews, getuigenverklaringen en fragmenten uit de realiteit of uit een archief) is groot en beeld- en 

geluidsfragmenten  overlappen  elkaar  steeds  zodat  er  een  eenheid  gecreëerd  wordt.  De  geïnterviewde 

personen worden bij  Frontline vaak op een persoonlijke manier geïntroduceerd, waardoor de kijker zich 

makkelijk kan inleven in de gedachtewereld van deze personen. Dit past bij de eerder genoemde verschillen 

tussen beide documentairerubrieken. Ook wordt er vaak iemand geïntroduceerd die de gevolgen van een 

ontwikkeling weergeeft voor de 'gewone mens', wat vaak een verhaallijn met een 'persoonlijk drama' tot 

gevolg  heeft.  Dit  'persoonlijk  drama'  is  in  de  documentaires  van  VPRO  Tegenlicht terug  te  vinden  in 

bijvoorbeeld  De IJsland-ervaring,  Trade Mark  2010,  Exit  Afghanistan,  Quants,  De  Regenmakers en  Het  

Marcouch-effect. De persoonlijke introductie van experts is het duidelijkst te zien in de  VPRO Tegenlicht-

aflevering Quants (zie voorbeeld-analyse in Bijlage 6).        

Van de BBC If... reeks is maar één aflevering bekeken, maar is bekend dat alle afleveringen uit de serie op 

eenzelfde manier zijn opgebouwd en vormgegeven (BBC, 2008).  Het is  een serie  drama-documentaires 

waarbij  in  alle  afleveringen  op  dezelfde  wijze  gebruik  wordt  gemaakt  van  fictie  en  non-fictie  (zoals 

interviews met experts). De vorm verschilt dus van de gebruikelijke vorm bij  VPRO Tegenlicht (hier werd 

enkel gebruik gemaakt van fictie in de afleveringen … En wat als we de hulp stoppen? en Energy Risk) en ook 

de gebruikte vorm van realisme verschilt.  De manier  waarop de kijker  overtuigd wordt,  komt in  beide 

rubrieken overeen, maar de geloofwaardigheid is in de BBC If... reeks lager, door het gebruik van fictie. Dit is 

een logisch gevolg van de gebruikte vormen van realisme en van documentaire.  Ook de verschillende 

maten die van toepassing zijn bij het vertellen van een verhaal zijn deels hetzelfde. De mededeelzaamheid 

is in de BBC If... reeks echter lager, waardoor het verhaal langer spannend blijft. Het grote verschil tussen de 

twee  rubrieken  zit  hem  in  de  elementen  voor  een  dramatische  vertelwijze,  die  in  de  BBC  If... reeks 

nadrukkelijk aanwezig zijn. De serie is persoonlijker door vaker gebruik te maken van de vertelwijze 'ik vertel 

over het of hen' of 'ik of wij vertellen over ons'. Geïnterviewde personen komen vaker terug in de aflevering 

(repetitie, zie §2.3.5), waardoor de kijker een band met ze ontwikkelt. Er wordt meer gebruik gemaakt van 

poëtische en metaforische beelden, het beeld is vaker de  train (leidend) en, evenals bij  Frontline, zijn de 

interviews vaak veel korter (of opgeknipt in korte oneliners) en is er meer afwisseling tussen beeld als train 

en geluid als train (met de genoemde overlap tussen beeld- en geluidsfragmenten).                

Bij zowel Frontline als  BBC If... is de dramatische spanning in de documentaire (veel) groter dan bij  VPRO 

Tegenlicht. Dit wordt veroorzaakt door de keuze voor suggestieve beelden (shots) en spannende muziek, 
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zowel in de openingsfase van de documentaire als later in de film tussen verschillende scenes door. De 

scheiding  tussen fictie  en non-fictie  is  bij  deze  rubrieken zeer  duidelijk;  er wordt gebruik  gemaakt  van 

technieken  die  bekend  zijn  van  fictie,  met  een  duidelijke  intertekstualiteit  en  rekening  houdend  met 

filmische  en  pro-filmische  afspraken  (zie  §2.3.5).  Bij  BBC  If... wordt  creatief  omgegaan  met  het 

camerastandpunt bij interviews met experts. Bij  VPRO Tegenlicht is dit enkel terug te zien in de aflevering 

Quants. 

Recapitulerend kan gesteld worden dat de vormen van realisme en categorieën van retorische overtuiging 

redelijk overeenkomen tussen VPRO Tegenlicht en de andere geselecteerde documentaires. Dit is terug te 

zien in de mate van geloofwaardigheid, de mate van kennis en de mate van zelfbewustzijn, en geeft weer 

dat de documentaires op een vergelijkbare manier de werkelijkheid benaderen en trachten weer te geven. 

De specifieke technieken die gebruikt worden om het verhaal te vertellen en de kijker te boeien, verschillen 

echter sterk. Bij VPRO Tegenlicht wordt het verhaal vaak op een minder persoonlijke manier verteld, wordt 

er minder drama en spanning in het verhaal gebracht en is de afwisseling tussen verschillende soorten 

scenes (interviews, metonymische beelden, archief materiaal, metaforische beelden) lager. Beeld en geluid 

lopen vaker gelijk (in de vorm van relatief lange interviews) en de invulling van het beeld is minder creatief, 

informatief en boeiend voor de kijker (beeld is niet de train). 

Vergelijking tussen de geselecteerde literatuur en de geselecteerde documentaires

Wanneer de documentaires van VPRO Tegenlicht vergeleken worden met de geselecteerde literatuur over 

documentaires,  komt een aantal  verschillen  aan het  licht.  Het  valt  op dat  de  geselecteerde concepten 

meestal slechts in enkele bronnen (of één bron) besproken worden. Alleen de verschillende vormen van 

documentaire komen in meerdere bronnen aan de orde, zij het in variërende indelingen en door gebruik te 

maken van andere definities en concepten. 

Door VPRO Tegenlicht wordt er weinig gebruik gemaakt van sociaal en historisch realisme (alleen in 24 uur  

Moskou)  en van deconstructief realisme (alleen in het begin van  De groene masterclass).  De reflexieve 

documentaire, de first-person documentaire en de drama-documentaire komen niet voor (of heel weinig en 

slechts in een deel van de film). Over de drama-documentaire is echter wel veel geschreven in de literatuur. 

Ook  de  interactieve  documentaire  is  veel  beschreven,  maar  is  niet  vaak  te  zien  bij  VPRO  Tegenlicht. 

Poëtische documentaires komen wel eens, maar niet vaak, voor bij  VPRO Tegenlicht. Ook wordt er weinig 

gebruik  gemaakt  van de ceremoniële  of  lovende manier  van retorische overtuiging  (die  het  duidelijkst 

zichtbaar is in Het Marcouch-effect). 

De mate van geloofwaardigheid van het documentaire-venster is erg afhankelijk van de kennis, achtergrond 

en kader van interpretatie van de onderzoeker. Het is een zeer subjectieve en moeilijk meetbare categorie. 

Ook de mate van kennis is niet eenvoudig vast te stellen met behulp van de geselecteerde literatuur en 
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verschilt sterk tussen de films onderling (doordat de kennis soms afkomstig is van één verteller en soms van 

meerdere bronnen). De maten van subjectiviteit, zelfbewustzijn en mededeelzaamheid zijn bepalend voor 

de film. Zij  geven respectievelijk weer in hoeverre de kijker de emoties en gedachten van de getoonde 

personen deelt, in hoeverre de kijker het gevoel heeft dat hem of haar een betoog wordt voorgehouden 

(dat  hij/zij  overtuigd  moet  worden van  iets)  en hoe  snel  de  afwikkeling  van de  film verloopt,  oftewel 

hoelang de kijker in spanning blijft (opbouw spanning en spanningsboog). Deze maten worden slechts in 

één bron beschreven (namelijk Nichols, 1991), maar blijken in vele documentaires van belang te zijn. 

De elementen voor een dramatische vertelwijze worden in meerdere bronnen omschreven of  gebruikt, 

maar zijn in VPRO Tegenlicht niet vaak terug te vinden (in tegenstelling tot Frontline en BBC If...). De in de 

literatuur  beschreven relaties  tussen  de filmmaker,  het  onderwerp en  het  publiek  zijn  wel  allemaal  te 

herkennen in de films. De relatie tussen beeld en geluid zegt, evenals de 'maten' die een rol spelen bij het 

vertellen van een verhaal, veel over de vorm en stijl van het uiteindelijke product (de documentaire). Ook 

hier  wordt  echter  (zeer)  weinig  over  geschreven  in  de  geselecteerde  literatuur.  Alleen  het  begrip 

'metaforisch' (of metafoor) komt meerdere malen aan de orde, terwijl metaforen zelf in de VPRO Tegenlicht 

afleveringen juist weer schaars zijn.               

Er kan geconcludeerd worden dat er hiaten in de literatuur over documentaires zijn op het gebied van de 

'relatie tussen beeld en geluid' en 'het vertellen van een verhaal'. Over het eerste onderwerp is zeer weinig 

(en zeer ongericht of  ongestructureerd) geschreven en over het tweede onderwerp is,  evenals over de 

'retorische overtuiging', enkel geschreven door Nichols (respectievelijk Nichols, 1991 en Nichols, 2001). Bij 

VPRO Tegenlicht wordt van een aantal besproken concepten en vormen van documentaire geen of weinig 

gebruik  gemaakt,  zoals  daar  zijn:  sociaal  en  historisch  realisme,  deconstructief  realisme,  de  reflexieve 

documentaire, de  first-person documentaire en de drama-documentaire. Ook de ceremoniële of lovende 

manier  van  retorische overtuiging  wordt  zelden  gebruikt,  evenals  de  elementen voor  een dramatische 

vertelwijze.  Er zijn dus concepten (manieren en technieken om een verhaal  te vertellen)  die wel in  de 

geselecteerde literatuur beschreven worden, maar niet  in de praktijk  (de geselecteerde documentaires) 

voorkomen en andersom ook concepten die  juist  wel  in  de  praktijk  (de  geselecteerde  documentaires) 

voorkomen, maar in de literatuur maar beperkt behandeld worden. 

Gesteld kan worden dat van de onderwerpen of concepten waarin de geselecteerde documentaires van 

elkaar  verschillen  een  deel  besproken  wordt  in  de  literatuur,  namelijk  de  persoonlijke  vertelwijze  en 

benadering (bijvoorbeeld onder 'psychologisch realisme','relatie tussen filmmaker, onderwerp en publiek' 

en  'mate  van  subjectiviteit')  en  dramatische  vertelwijze  (zoals  'drama-documentaire',  'mate  van 

mededeelzaamheid' en 'elementen voor een dramatische vertelwijze'). 

Een ander deel van de onderwerpen of concepten waarin de documentaires met elkaar verschillen, komt 
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niet of zeer beperkt aan de orde in de geselecteerde literatuur, terwijl dit wel bepalend is voor de vorm en 

stijl van de documentaire. Voorbeelden zijn de concepten die gebruikt worden om de relatie tussen beeld 

en geluid weer te geven, zoals de snelheid in afwisseling, variatie, camerastandpunt en creatief gebruik van 

beeld en geluid.  

Tot  slot  kan  er  nog  een  opmerking  geplaatst  worden  bij  de  documentaires  van  VPRO  Tegenlicht die 

hierboven genoemd zijn (zoals  Quants, Het Marcouch-effect, Exit Afghanistan, Trade Mark 2010). In deze 

documentaires  worden  manieren  en  technieken  gebruikt  die  meestal  niet  veel  voorkomen  bij  VPRO 

Tegenlicht (o.a. dramatische vertelwijze, persoonlijke vertelvorm, poëtische documentaire), maar wel (vaak 

of  veel)  te  herkennen  zijn  in  de  selectie  van  andere  documentaires.  Toevalligerwijs  (of  niet)  zijn  dit 

(grotendeels)  de  documentaires  die  door  zowel  de  redactie  als  de  kijkers  van  VPRO Tegenlicht gezien 

worden als de 'beste afleveringen van afgelopen seizoen' (Van Donselaar, 2010). Hier wordt verder niet op 

ingegaan in dit onderzoek.  
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Hoofdstuk 5: Conclusies

Met  behulp  van  de  resultaten  van  de  vergelijking  (§4.2)  en  de  informatie  uit  het  theoretisch  kader 

(Hoofdstuk 2) kan de hoofdvraag beantwoord worden.

De concepten die in dit  onderzoek geselecteerd zijn ten behoeve van het analyseren van manieren en 

technieken  om  een  verhaal  te  vertellen  in  een  documentaire  zijn:  vormen  van  realisme,  vormen  van 

documentaire,  categorieën  van  retorische  overtuiging,  verschillende  'maten'  die  bepalend  zijn  in  het 

vertellen van een verhaal, de relatie tussen filmmaker, onderwerp en publiek, en de relatie tussen beeld en 

geluid. Deze concepten zijn behandeld van algemeen naar specifiek; de vormen van realisme zijn algemene 

concepten uit de kunstgeschiedenis, terwijl de relatie tussen beeld en geluid juist specifiek op een bepaald 

moment de gebruikte vorm en stijl  in een film weergeeft.  De meer algemene concepten komen uit de 

literatuur,  maar  zijn  vaak  (duidelijk)  te  herkennen  in  de  geselecteerde  documentaires.  De  specifiekere 

concepten worden  niet  of  zelden (en beperkt)  beschreven in  de  geselecteerde  literatuur,  maar bleken 

bepalend te zijn in de vorm en stijl van de geselecteerde documentaires. Ze zijn in dit onderzoek onder 

andere naar voren gekomen in de vergelijking tussen de verschillende geselecteerde documentaires en 

door gebruik te maken van verschillende bronnen waarbij door middel van eigen interpretatie de concepten 

werden gedefinieerd (zoals  de 'relatie tussen beeld en geluid' die besproken is in §2.3.8).

De  geselecteerde  concepten  worden  meestal  in  slechts  enkele  bronnen  (beperkt  en  gefragmenteerd) 

besproken.  De  verschillende  'vormen  van  documentaire'  zijn  een  uitzondering:  zij  komen,  onder 

verschillende definities en met variërende uitleg, in meerdere bronnen aan de orde. Veel van de besproken 

concepten zijn terug te vinden in de geselecteerde documentaires. Enkele concepten die niet of weinig in 

de geselecteerde documentaires voorkomen zijn: sociaal en historisch realisme, de reflexieve en de  first-

person documentaire en de relatie tussen beeld en geluid waarbij het beeld informatief en metaforisch is. 

Dit is te verklaren uit het feit dat alle geselecteerde documentaires in meer of mindere mate gericht zijn op 

de toekomst (waarbij sociaal en historisch realisme ongebruikelijk zou zijn). Bij de reflexieve documentaire 

wordt  het  maakproces  inzichtelijk  gemaakt  en bij  de  first-person documentaire  staat  de  visie  van één 

persoon op de maatschappij centraal (en is er veel ruimte voor verbeelding en fictie). Met deze vormen is in 

geen van de geselecteerde documentairerubrieken uitgebreid geëxperimenteerd.  Bij  een informatief  en 

metaforisch beeld valt te denken aan animatie of kunstzinnige beelden, die niet specifiek gericht zijn op het 

beroeren  van  de  kijker,  maar  eerder  op  het  verhelderen  van  een  proces  of  situatie  (bijvoorbeeld 

metaforische infographics). Ook hiermee is weinig geëxperimenteerd in de geselecteerde rubrieken.
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De  verschillen  tussen  de  geselecteerde  documentaires  onderling  zijn  vooral  te  vinden  in  specifieke 

manieren en technieken om een verhaal te vertellen in een documentaire, zoals de verschillende 'maten' 

die van belang zijn bij het vertellen van een verhaal en 'relaties tussen beeld en geluid' die bepalend zijn 

voor de vorm en stijl.  Deze dragen ertoe bij dat de geselecteerde documentaires van Frontline en BBC IF... 

over het algemeen een meer persoonlijke benadering van de kijker en het onderwerp hebben, gekenmerkt 

worden door een meer dramatische en spannende vertelwijze, een snellere afwisseling van scenes hebben 

en vaker gebruik maken van variatie en creativiteit in beeld en geluid. De documentaires zijn meer en/of 

vaker  poëtisch,  interactief  en  metaforisch  van  aard.  Op  de  culturele  verschillen  die  mogelijk  aan  dit 

onderscheid ten grondslag liggen, wordt niet ingegaan in dit onderzoek.    

Al resumerend en concluderend kan een antwoord op de hoofdvraag geformuleerd worden. De hoofdvraag 

luidt: 

In hoeverre zijn er verschillen in de manieren en technieken om een verhaal te vertellen in een documentaire  

die besproken worden in de literatuur enerzijds en tussen deze manieren en technieken die gebruikt worden  

in de praktijk anderzijds en in hoeverre zijn er verschillen tussen documentairerubrieken onderling (kijkend  

naar  een  selectie  van  documentaires  van  VPRO  Tegenlicht  en  van  vergelijkbare  documentaires  uit  de  

Verenigde Staten van Amerika en Groot-Brittannië)? 

In de geselecteerde literatuur worden de verschillende manieren en technieken om een verhaal te vertellen 

in een documentaire maar beperkt en gefragmenteerd besproken. Hoewel een helder overzicht hiervan 

ontbreekt, hebben onder andere Nichols (1991 en 2001) en Kilborn & Izod (1997) concepten besproken die 

kunnen helpen bij de analyse. In de vergelijking van de documentaires kwamen de verschillende manieren 

en technieken om een verhaal te vertellen duidelijk naar voren. Voor een deel werden in de geselecteerde 

documentaires dezelfde of  vergelijkbare manieren en technieken gebruikt,  die  ook in de  geselecteerde 

literatuur naar voren kwamen, zoals de vormen van realisme en de manieren van retorische overtuiging. 

Andere manieren en technieken die ook in de literatuur besproken werden, verschilden juist relatief sterk. 

Voorbeelden hiervan zijn de relatie tussen de filmmaker, het onderwerp en het publiek, de elementen voor 

een dramatische vertelwijze en de vormen van documentaire. Over het algemeen zijn de documentaires 

van  Frontline en  BBC IF... persoonlijker en dramatischer dan die van VPRO Tegenlicht.  Daarnaast zijn er 

verschillen  tussen  de  behandelde  documentaires  (of  documentairerubrieken)  ontdekt,  waarvoor  de 

geselecteerde literatuur geen of weinig conceptuele 'houvast' of kaders bood. Deze zijn voornamelijk weer 

te geven als 'relaties tussen beeld en geluid', zoals de (snelheid van) afwisseling en variatie hierin, de train, 

het camerastandpunt, het gebruik van metaforen en het creatieve en informatieve gebruik van beelden. 
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Bovendien zijn er concepten uit dit onderzoek naar voren gekomen die slechts beperkt besproken worden 

in de geselecteerde literatuur en zijn er ook concepten in de literatuur aan de orde gekomen die niet (of 

weinig of beperkt) terug te vinden zijn in de geanalyseerde documentaires. Voorbeelden van dit laatste zijn 

de deconstructieve vorm van realisme, de reflexieve en de first-person documentaire, en het gebruik van 

metaforen om een ontwikkeling of situatie te verhelderen (in plaats van om de kijker te beroeren). Hiermee 

is in geen van de onderzochte documentairereeksen (uitgebreid) geëxperimenteerd.      
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Hoofdstuk 6: Onderzoeksbeperkingen

Het verkennende kwalitatieve onderzoek dat gedaan is kent een aantal beperkingen. Deze beperkingen zijn 

onder te verdelen in drie gebieden, namelijk het analyse-instrument, de keuze voor de vakgebieden en de 

selectie van de onderzoekseenheden.

Het  analyse-instrument  dat  gebruikt  is  om de  geselecteerde  onderzoekseenheden te  categoriseren  en 

beoordelen, is 'directe waarneming en eigen interpretatie' van de onderzoeker. Door gebruik te maken van 

dit zeer subjectieve instrument, gebaseerd op de waarnemingen van één persoon, zijn de uitkomsten in de 

vergelijkende matrix discutabel. Dit is in mindere mate het geval bij de vergelijking van de literatuur met de 

concepten (waar eigen interpretatie gebruikelijk is), dan bij de vergelijking van de documentaires met de 

concepten (waar enkele concepten en categorieën niet eenduidig of absoluut en zonder discussie terug te 

vinden zijn in de documentaires).  Directe waarneming en eigen interpretatie van één persoon is een matig 

analyse-instrument om films te analyseren, maar aangezien de analyse van de geselecteerde documentaires 

(26  documentaires  van  ongeveer  50  minuten)  een  zeer  tijdrovende  bezigheid  is,  konden  er  voor  dit 

onderzoek, vanwege gebrek aan tijd en financiële middelen, niet meer experts worden ingezet om de films 

te analyseren. De zwakte van dit instrument is ondervangen door het analyseproces inzichtelijk te maken en 

hiermee de lezer de mogelijkheid te bieden het proces zelf ook uit te voeren. 

Het vakgebied van waaruit gekeken is naar de besproken onderwerpen is het domein van de documentaire, 

bestudeerd vanuit filmhistorisch en -theoretisch perspectief en vanuit de journalistieke invalshoek. Hiermee 

wordt  een  veelheid  aan  perspectieven  en  benaderingswijzen  buiten  beschouwing  gelaten,  zoals 

bijvoorbeeld  de  meer  filosofische,  artistieke  of  literaire  kijk  op  beeld  en/of  taal  en  hun  onderlinge 

samenhang en de bestudering van audiovisuele teksten. Kunsthistorische perspectieven, kunstvormen en 

manieren  tot  overtuiging  in  relatie  met  hun  plaats  en  tijd  en  de  invloed  van  het  kunstwerk  (de 

documentaire) op het individu of op de maatschappij blijven in dit onderzoek onderbelicht of onbesproken, 

waarmee  ook  historische,  psychologische  en  sociologische  inzichten  uitblijven.  De  invloed  van  de 

documentaire op het  publiek is  dus  onderbelicht,  maar  ook de relatie  tussen de documentaire en het 

onderwerp en de verschillende onderwerpen die vaak behandeld worden in documentaires, komen niet of 

slechts  mondjesmaat  aan  de  orde  in  deze  scriptie.  Daarnaast  is  het  feit  dat  een  documentairemaker 

rekening dient te houden met de opdrachtgever en instelling die het product gaat presenteren, met de 

financiële mogelijkheden en beperkingen en met alle andere wensen en eisen van de betrokken actoren 

(sturing  of  censuur)  niet  uitgediept  in  deze  scriptie.  Er  kan  gesteld  worden  dat  de  maker  van  de 

documentaire en zijn of haar relatie tot het product (de documentaire) centraal staat. Tot slot is er in dit 

onderzoek enkel gekeken naar documentaires die als zodanig omschreven zijn, en niet naar aanverwante of 

overeenkomstige  filmsoorten  die  bijvoorbeeld  omschreven  zijn  als  etnografische  non-fictie  films, 

wetenschappelijke films of propaganda. 
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Door binnen de gekozen vakgebieden te kiezen voor een beperkt aantal wetenschappers, zijn de theorieën 

en inzichten die de basis vormen voor de concepten in de vergelijkende matrix gebaseerd op slechts enkele 

wetenschappelijke  werken  en  de  inzichten  van  een  selecte  groep  experts.  De  geselecteerde 

wetenschappers  hebben een gevarieerde achtergrond,  maar  maken in  hun onderzoek wel  gebruik  van 

elkaars literatuur en inzichten, waaruit blijkt dat er een zeker onderling respect is voor elkaars werk en dat 

ze tot min of meer dezelfde 'groep' of wetenschappelijke stroming behoren. Hierdoor ontbreekt er een 

kritische reflectie en andere invalshoek op de besproken onderwerpen (wat niet wil zeggen dat deze alleen 

in dit onderzoek ontbreken, maar misschien wel in zijn algemeenheid in de literatuur over documentaires 

schaars zijn). 

Door enkel te kijken naar de documentaires van VPRO Tegenlicht, Frontline en  BBC If... wordt slechts een 

zeer specifiek deel van het documentaire-aanbod (in Nederland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië) 

belicht. De documentaires van de VPRO kenmerken zich door hun politieke kleur en overtuiging over wat de 

documentaire de kijker zou moeten brengen.  Tegenlicht positioneert zich binnen de VPRO, en binnen het 

publieke bestel in het algemeen, als een documentaire-rubriek die een 'ander licht' (tegenlicht) werpt op 

ontwikkelingen en verschijnselen die gerelateerd zijn aan globalisering, met een blik op de toekomst (future  

affairs).  Frontline noemt zichzelf een kritische rubriek die controversiële onderwerpen aan de orde stelt, 

waarbij enige gekleurdheid over deze onderwerpen niet uit kan blijven, en ook de documentaires van de 

BBC hebben vorm- en stijlkenmerken die de BBC eigen zijn.  De uitkomsten van dit  onderzoek zijn dus 

slechts van toepassing op een specifieke vorm of soort van documentaire (passend binnen het aanbod van 

de Nederlandse, Amerikaanse en Engelse publieke omroep). Het kan wel mogelijk zijn om in de toekomst de 

matrix (met enige aanpassing) te gebruiken om andere typen documentaires te vergelijken.   
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Hoofdstuk 7: Vervolgonderzoek

De  functie  van  dit  verkennende  onderzoek  is  meerledig,  namelijk  het  beschrijven  van  concepten,  het 

vergelijken van deze concepten in de geselecteerde literatuur en de geselecteerde documentaires en het 

aanzetten tot een evaluatie van de gebruikte methode. In vervolgonderzoek kunnen al deze functies verder 

uitgediept worden. Een uitgebreide literatuurstudie kan meer en andere concepten opleveren, waardoor de 

matrix,  voor  een  specifiek  onderzoeksveld,  verbeterd  kan  worden.  Ook  kunnen  meer  of  andere 

onderzoekseenheden (documentaires) geselecteerd worden, waardoor bestudeerd kan worden of met de 

gebruikte methode ook uit  een vergelijking met andere onderzoekseenheden nieuwe inzichten kunnen 

worden gehaald. Tot slot is het wenselijk de gebruikte methoden te evalueren. Daarnaast kunnen er nieuwe 

functies worden onderzocht, zoals het definiëren van de concepten, het verklaren van de verschillen die uit 

de vergelijking voortkomen of het ontwerpen van een plan of advies op basis van de resultaten van de 

vergelijking. 

Naast  dat  de  verschillende  onderzoeksfuncties  verder  uitgediept  kunnen  worden,  is  er  ook  verder 

onderzoek gewenst vanuit verschillende vakgebieden. Onderzoek naar de semiotiek en interpretatie van 

audiovisuele teksten binnen de documentaires kan bijdragen aan een beter inzicht in  de betekenissen van 

de boodschappen (in beeld en geluid). Verder onderzoek naar vormen van non-fictie zoals etnografische en 

antropologische  films  kunnen  ertoe  bijdragen  dat  manieren  en  technieken  die  in  deze  films  gebruikt 

worden, mogelijk ook onderzocht kunnen worden. Daarnaast is in dit onderzoek de invloed van de film op 

de  kijker  niet  onderzocht.  Vervolgonderzoek  kan  er  bijvoorbeeld  op  gericht  zijn  uit  te  zoeken  welke 

categorieën (uit de vergelijkende matrix) door welk type kijker het meest  gewaardeerd worden. Ook kan 

gekeken  worden  naar  het  effect  van  de  verschillende  categorieën  en  concepten  op  de  kijker  in  het 

algemeen, bijvoorbeeld door hierover enquêtes te houden onder groepen kijkers. 

Op het gebied van de gebruikte onderzoeksmethode zijn veel mogelijkheden voor verder onderzoek. Ten 

eerste is de gebruikte methode in dit onderzoek niet geëvalueerd. De matrix levert verschillen tussen VPRO 

Tegenlicht en in de andere geselecteerde documentaires op in de manieren en technieken die gebruikt 

worden om een verhaal te vertellen. Er zijn nieuwe inzichten verkregen uit de resultaten van de vergelijking, 

maar hoe betrouwbaar en relevant zijn deze? Wat zijn de sterke punten van een vergelijking met behulp van 

een matrix en wat zijn de zwaktes, en hoe kan het gebruik van een vergelijkende matrix verbeterd worden?

Kan het weergeven van deze verschillen een aanleiding zijn (voor VPRO Tegenlicht) om na te denken over 

alternatieve manieren om een verhaal  te  vertellen? Zo ja,  kunnen de nieuwe manieren en technieken 

uitgeprobeerd worden en wat is het effect hiervan op de kijker? 
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Daarnaast de vraag: kunnen er andere (betere) concepten en categorieën gevonden worden die als basis 

kunnen  dienen  voor  de  vergelijking?  Want  wat er  vergeleken  wordt,  is  volledig  afhankelijk  van  deze 

geselecteerde  categorieën  en  concepten.  Door  andere  onderzoekseenheden  te  gebruiken  kunnen  er 

nieuwe concepten bestudeerd worden en door andere documentaires te vergelijken, kunnen hier nieuwe 

inzichten uit gehaald worden.        
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Hoofdstuk 8: Maatschappelijke, praktische en wetenschappelijke relevantie

Hoewel  dit  onderzoek  beperkingen  kent,  heeft  het  toch  belangrijke  bijdragen  geleverd  op  zowel 

maatschappelijk, praktisch als wetenschappelijk gebied. Op maatschappelijk gebied heeft dit onderzoek een 

bijdrage geleverd door het analyseren van de documentaire-reeks  VPRO Tegenlicht,  Frontline en  BBC If... 

waardoor  deze  documentairerubrieken  meer  inzicht  wordt  geboden  in  hun  eigen  documentaires  in 

vergelijking  met  andere  documentaires  en  literatuur  over  documentaires.  Hierdoor  kunnen  nieuwe 

mogelijkheden (manieren en technieken) om een verhaal te vertellen nader worden onderzocht, waardoor 

de  rubrieken  in  de  toekomst  meer  variatie  en  vernieuwing  in  de  documentaires  aan  zouden  kunnen 

brengen. Hiermee kan bijvoorbeeld aangesloten worden bij de wens van de VPRO om nieuwe doelgroepen 

aan te spreken (o.a. Jongeren), doordat de documentaires zowel visueel als verhalend interessanter kunnen 

worden gemaakt en de informatie-overdracht door deze nieuwe manieren en technieken verbeterd kan 

worden. Er wordt dus een maatschappelijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de Nederlandse future  

affairs-documentaire, door middel van de praktische aanbevelingen die zijn weergegeven in Hoofdstuk 9 

(Aanbevelingen).

Op wetenschappelijk  gebied heeft deze scriptie ertoe bijgedragen dat de concepten en categorieën die 

bepalend zijn voor de vorm en stijl  van een documentaire overzichtelijk zijn weergegeven. Hiervoor zijn 

inzichten vanuit verschillende disciplines gebruikt. Deze concepten en categorieën zijn gebruikt voor een 

vergelijking van documentaires met literatuur over documentaires, in de vorm van een vergelijkende matrix, 

wat ook gezien kan worden als een nieuwe wetenschappelijke benadering om documentaires te analyseren 

en  te  vergelijken.  Uit  de  vergelijkende  matrix  zijn  nieuwe  inzichten  naar  voren  gekomen,  wat  doet 

vermoeden  dat  de  matrix  een  bruikbare  onderzoeksmethode  is.  Dit  moet  echter  nog  nader  worden 

onderzocht en geëvalueerd.  Tot slot  kwamen uit  deze vergelijking concepten naar voren die niet  in de 

literatuur behandeld worden, en zijn er dus hiaten in de wetenschappelijke literatuur over documentaire 

aan  het  licht  gekomen.  Aangezien  dit  een  verkennend  onderzoek  is,  konden  nieuwe  inzichten  alleen 

weergegeven en niet getoetst, verder ontwikkeld of geoptimaliseerd worden. Hierin liggen uitdagingen voor 

vervolgonderzoek.  
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Hoofdstuk 9: Aanbevelingen

Uit de vergelijking tussen de documentaires van  VPRO Tegenlicht en de selectie aan documentaires van 

Frontline en  BBC  If... is  gebleken  dat  de  beide  buitenlandse  rubrieken  van  een  aantal  manieren  en 

technieken om een verhaal  te vertellen gebruik  maken die niet  gebruikt  worden in documentaires van 

VPRO Tegenlicht. Hieruit kunnen nieuwe inzichten worden gehaald om het verhaal in  VPRO Tegenlicht op 

een  andere  manier,  in  een  andere  vorm  en  gebruikmakend  van  andere  stijlelementen  te  vertellen. 

Voorbeelden hiervan zijn  in voorgaande hoofdstukken aan de orde gekomen en worden hier nogmaals 

puntsgewijs herhaald.

Op basis van dit onderzoek kunnen nieuwe inzichten worden weergegeven die van belang kunnen zijn voor 

VPRO Tegenlicht.   Aanbevelingen  om te  experimenteren  met  andere  manieren  en  technieken  om een 

verhaal te vertellen zijn:

• Meer en vaker gebruik maken van elementen voor een dramatische vertelwijze, zoals bijvoorbeeld:

– Vaker gebruik maken van een meer persoonlijke benadering van zowel het onderwerp als 

de kijker.

– De experts op een persoonlijke wijze introduceren en weergeven. Vaak zijn experts zeer  

gedreven en intrigerende personen en is het een gemiste kans om hun persoonlijke 

fascinatie met het onderwerp niet te belichten. 

− Het weergeven van een verhaallijn met een 'persoonlijk drama' oftewel: de invloed van een 

ontwikkeling op de 'gewone mens' kort belichten om de relevantie van het onderwerp voor 

de kijker duidelijk te maken en het voor de kijker makkelijker te maken om zich in te leven in 

het verhaal.

• Meer gebruik maken van poëtische metaforen om een onderwerp te verhelderen en meer gebruik 

maken van de poëtische documentairevorm om de kijker te beroeren, zoals bijvoorbeeld:

– Meer en vaker gebruik maken van metaforen en beelden die de informatie verhelderen,  

zoals animatie, infographics en andere (artistieke) beelden die helpen bij het verduidelijken 

van een weergegeven ontwikkeling, proces of situatie.  

– Gerichter (en vaak dus in een eerder stadium van het onderzoek) zoeken naar beelden (in 

plaats van geluid of tekst) om de kijker iets duidelijk te maken.
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• Snellere afwisseling in scenes: 

– Interviews zo afnemen en opnemen zodat ze op te knippen zijn in korte stukjes met een 

duidelijke kernboodschap. Experts vaker en korten in beeld brengen (repetitie en 

afwisseling).

– Meer spanning en variatie aanbrengen in beeld en geluid. Geluid 'voortrekken' en 

fragmenten afwisselen, maar door overlap juist een eenheid creëren.

– Fictie en non-fictie gebruiken en duidelijk scheiden en (haast overdreven) herkenbaar 

maken door filmische en pro-filmische technieken.  

Deze  aanbevelingen  om  te  experimenteren  met  andere  manieren  en  technieken  om  een  verhaal  te 

vertellen kunnen eraan bijdragen dat VPRO Tegenlicht onderwerpen op een vernieuwende manier in beeld 

brengt en hiermee nieuwe doelgroepen weet te bereiken en (delen van oudere) doelgroepen aan zich weet 

te binden. Uiteraard zullen er ook kijkers (en andere betrokken partijen) zijn die de experimenten niet 

verwelkomen, maar het past binnen de missie en het beleid van de VPRO om creativiteit,  innovatie en 

eigenzinnigheid optimaal te ontplooien om met kwaliteit en betrokkenheid een initiatiefrijke partij te zijn in 

het maatschappelijk debat (zie: VPRO, 2010).   
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Samenvatting

In deze scriptie wordt een verkennend onderzoek gedaan naar de manieren en technieken om een verhaal 

te  vertellen  in  een  documentaire.  Het  vakgebied  documentaire  is  vaak  vanuit  historisch  oogpunt 

onderzocht, maar wordt in deze scriptie benaderd vanuit verschillende disciplines, om zo diverse concepten 

te kunnen onderscheiden die als  basis  dienen voor een vergelijking tussen documentaires en literatuur 

(Hoofdstuk 1: Inleiding).

In  het  onderzoek  wordt  gebruik  gemaakt  van  literatuur  van  wetenschappers  die  zich  richten  op 

documentaire,  zowel  vanuit  de  filmhistorische  hoek  als  vanuit  de  hoek  van  de  journalistiek.  Er  wordt 

gebruik gemaakt van werken van toonaangevende wetenschappers, waaronder Nichols  (1991 en 2001), 

Kilborn & Izod (1997), Corner (1996), Renov (1993) en Rosenthal (1988 en 2007). Met behulp van deze 

selectie  aan  literatuur  wordt  als  eerste  het  begrip  documentaire  toegelicht  en  worden  vervolgens 

concepten gedefinieerd en uitgelicht die gebruikt kunnen worden in de vergelijkende matrix. Er wordt een 

matrix  voor  vergelijking  opgesteld,  waarbij  gebruik  wordt  gemaakt  van  een  zestal  categorieën  of 

onderwerpen, allen opgedeeld in verschillende deelonderwerpen of keuzeconcepten. Deze categorieën of 

onderwerpen zijn: de vorm van realisme, de vorm van documentaire, de manier van retorische overtuiging, 

verschillende maten die van toepassing zijn bij het vertellen van een verhaal, de relatie tussen filmmaker, 

onderwerp en publiek en de relatie tussen beeld en geluid (Hoofdstuk 2: Theoretisch kader).

Het doel van dit onderzoek is om een vergelijkende matrix samen te stellen die gebuikt wordt om op een 

kwalitatieve manier literatuur over documentaires te onderzoeken en literatuur over documentaires met de 

praktijk  (de  documentaires)  te  vergelijken.  Het  doel  is  meerledig,  namelijk  het  beschrijven  van  de 

verschillende  in  de  geselecteerde  literatuur  gebruikte  relevante  concepten,  het  vergelijken  van  de 

verschillende bronnen met elkaar en met de geselecteerde documentaires op bepaalde onderwerpen (de 

geselecteerde  concepten)  en  het  vormen  van  een  aanzet  voor  het  evalueren  van  de  beschreven 

onderzoeksmethode  (de  vergelijkende  matrix)  als  bruikbaar  analyse-instrument  binnen  het  vakgebied 

documentaire. 

Er is gekozen voor het gebruik maken van een selectie uit de literatuur en documentaires. Er wordt gebruik 

gemaakt van verschillende wetenschappelijke bronnen, waarbij  de nadruk ligt  bij  het  vertellen van een 

verhaal in een documentaire. De documentairerubrieken die gebruikt worden in het onderzoek zijn VPRO 

Tegenlicht, de Amerikaanse rubriek Frontline en een documentaire uit de BBC If… reeks. Er is gekozen voor 

VPRO Tegenlicht omdat dit  de enige Nederlandse future affairs-rubriek is en omdat de VPRO een lange 

traditie  heeft  in  het  maken  van  interessante  en  vernieuwende  documentaires.  Frontline  is  de  enige 

langlopende  Amerikaanse  documentairerubriek.  Hiervan  zijn  drie  documentaires  geselecteerd  die  zich 

richten op de toekomst. De BBC If…-reeks is ook op de toekomst gericht. Hiervan is helaas nog maar een 
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documentaire te bekijken op het internet. Het analyse-instrument dat gebruikt wordt is ‘eigen waarneming 

en persoonlijke interpretatie’. Er was weinig literatuur voorhanden om deze methode te onderbouwen. Er is 

gebruik  gemaakt  van  een  vragenlijst  op  basis  waarvan  de  films  geanalyseerd  zijn  (Hoofdstuk  3: 

Methodologisch kader).

Uit de vergelijkende matrix komt een aantal verschillen naar voren, zowel wanneer de literatuur met de 

praktijk  vergeleken  wordt,  als  wanneer  de  documentaires  onderling  met  elkaar  vergeleken  worden. 

Concepten die wel in de literatuur genoemd worden, maar niet (of slechts sporadisch) in de documentaires 

naar voren komen zijn: historisch en sociaal realisme, de reflexieve en  first-person documentaire en de 

ceremoniële of lovende manier van retorische overtuiging. Anderzijds zijn er ook concepten die duidelijk 

zichtbaar zijn in de documentaires, maar die in de literatuur maar beperkt besproken worden, zoals de 

verschillende ‘maten’ die een rol spelen bij het vertellen van een verhaal en de mogelijke relaties tussen 

beeld en geluid. Bij de vergelijking tussen de documentaires onderling bleek dat er bij de documentaires 

van Frontline en BBC If… sprake is van een meer persoonlijke benadering van zowel het onderwerp als de 

kijker. Er wordt vaker gebruik gemaakt van elementen voor een dramatische vertelwijze, het beeld neemt 

een belangrijkere rol in, er is meer en een snellere afwisseling in (soorten) scènes en de documentaires zijn 

meer poëtisch van aard. Er wordt op een creatievere manier omgegaan met beeld en geluid en de relatie 

hiertussen (Hoofdstuk 4: Resultaten).

De  conclusies  van  het  onderzoek  zijn  dat  er  in  de  geselecteerde  literatuur  een  aantal  concepten  te 

onderscheiden  is,  waarmee de  verschillen  tussen  de  geselecteerde  literatuur  en  de  documentaires  en 

tussen de documentaires onderling te analyseren zijn. De geselecteerde concepten worden meestal slechts 

in enkele bronnen (beperkt en gefragmenteerd) besproken. Veel van de besproken concepten zijn terug te 

vinden in de documentaires, maar met sommige concepten is weinig geëxperimenteerd in de geselecteerde 

documentaires. De verschillen tussen de geselecteerde documentaires onderling zijn vooral te vinden in 

specifieke manieren en technieken om een verhaal te vertellen in een documentaire, zoals de verschillende 

'maten' en 'relaties tussen beeld en geluid' die bepalend zijn voor de vorm en stijl (Hoofdstuk 5:Conclusies).

Het verkennende kwalitatieve onderzoek dat gedaan is, kent een aantal beperkingen. Deze beperkingen zijn 

onder te verdelen in drie gebieden, namelijk het analyse-instrument, de keuze voor de vakgebieden en de 

selectie  van  de  onderzoekseenheden.  Het  analyse-instrument  is  erg  subjectief  doordat  slechts  gebruik 

gemaakt wordt van de waarnemingen van één persoon. De keuze voor de vakgebieden bepaalt op welke 

manier er naar het onderwerp gekeken wordt en speelt een belangrijke rol in de keuze voor de concepten 

waarop  de  vergelijking  gebaseerd  is.  De  onderzoekseenheden (VPRO Tegenlicht,  Frontline en  BBC  If…) 

vormen  slechts  een  zeer  specifiek  deel  van  het  Nederlands-  en  Engelstalige  documentaireaanbod.  De 

uitkomsten van de vergelijkende matrix zijn dus ook alleen van toepassing op dit specifieke deel (Hoofdstuk 

6: Onderzoeksbeperkingen).
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In vervolgonderzoek kunnen alle besproken functies van dit onderzoek verder uitgediept worden. Er kan 

aanvullende  literatuur  bestudeerd  worden,  zodat  vanuit  verschillende  (of  andere)  disciplines  naar  het 

onderwerp gekeken kan worden. Hieruit kunnen nieuwe concepten worden gehaald die gebruikt kunnen 

worden in de vergelijkende matrix. Ook kunnen er andere onderzoekseenheden geselecteerd worden, zoals 

andere  wetenschappelijke  werken  (binnen  de  geselecteerde  wetenschappelijke  stromingen)  en 

documentaires.  Daarnaast  kan  de  gebuikte  onderzoeksmethode  geëvalueerd  worden.  De  vergelijkende 

matrix heeft een aantal verschillen aan het licht gebracht, maar hoe representatief en bruikbaar zijn deze 

uitkomsten van het onderzoek (Hoofdstuk 7: Vervolgonderzoek)?

De maatschappelijke en praktische relevantie van dit  onderzoek blijkt uit  de bijdragen die het geleverd 

heeft  in  de  vorm van de analyse van de documentaires van  VPRO Tegenlicht en  de aanbevelingen die 

voortkomen uit  de  vergelijking  tussen  de  documentaires  en  de  literatuur  en tussen  de  documentaires 

onderling.  Hierdoor  kan  er  verder  onderzoek  gedaan  worden  naar  mogelijke  manieren  om  de 

documentairereeks interessanter, informatiever en boeiender te maken voor verschillende doelgroepen. De 

wetenschappelijke bijdragen van dit onderzoek zijn de weergave van een overzicht van concepten die van 

belang zijn bij het vertellen van een verhaal in een documentaire en het verkennen van het gebruik van een 

vergelijkende matrix om literatuur over documentaires te vergelijken met de praktijk (de documentaires) en 

verschillende documentairerubrieken onderling te vergelijken (Hoofdstuk 8: Maatschappelijke, praktische 

en wetenschappelijke relevantie).

In het laatste hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan waarmee VPRO Tegenlicht tot nieuwe manieren en 

technieken om een verhaal te vertellen kan komen. Dit zijn praktische suggesties gericht aan de redactie 

van  VPRO  Tegenlicht,  waarmee  de  documentaires  onder  meer  dramatischer,  poëtischer,  spannender, 

informatiever en visueel aantrekkelijker kunnen worden gemaakt (Hoofdstuk 9: Aanbevelingen).

65



Literatuurlijst

Altman, R. (1992) Sound theory, sound practice. New York: Routledge. 

Andrew, J.D. (1984) Concepts in film theory. New York: Oxford University Press.  

Austin, T & W. de Jong (2008) Rethinking documentary; New Perspectives, New Practices. London: Saffron 
House. 

Barbash, I. & L. Taylor (1997) Cross-Cultural Filmmaking: A handbook for making documentary and 
ethnographic films and video's. Berkeley: University of California Press.  

Barnouw, E. (1974) Documentary: A history of the non-fiction film. New York: Oxford University Press. 

BBC (2008), If… [online]. UK: BBC. Beschikbaar op http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/if/default.stm 
(geciteerd op 22 juli 2010).

Bernard, S.C. (2007) Documentary Storytelling. Oxford: Focal Press, Elsevier.   

Boon, T. (2008) Films of fact : a history of science in documentary films and television. London: Wallflower 
Press. 

Bromhead, T. de (1996) Looking two ways: Documentary Film's Relationship with Reality and Cinema. 
Højbjerg: Intervention Press. 

Bruzzi, S. (2000) New documentary: a critical introduction. London: Routledge. 

Chapman, J. (2009) Issues in contemporary documentary. Cambridge: Polity Press. 

Chion, M. (1994) Audio-vision: Sound on screen. New York: Colombia University Press,. 

Corner, J. (1996) The art of record: A critical introduction to documentary. Manchester: Manchester University 
Press. 

Donselaar, F. van (2010), Top 3: het lijstje van de redactie [online]. Hilversum: VPRO. Beschikbaar op 
http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2010/mei/top-3-.html (geciteerd op 18 juli 2010). 

Ellis, J.C. & B.A, McLane (2006) A New History of Documentary Film. New York: CIPG.

Frontline (2010), Frontline: watch Frontline online [online]. Beschikbaar op 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/view/ (geciteerd 10 juli 2010).

Gaines, J.M. & M. Renov (1999) Collecting Visible Evidence. Minneapolis: University of Minnesota Press.  

Grant, B.K. & J. Sloniowski (1998) Documenting the Documentary. Detroit: Wayne State University Press. 

Hagen, H. & J. de Putter (2010), Over Tegenlicht [online]. Hilversum: VPRO. Beschikbaar op 
http://tegenlicht.vpro.nl/over.html (geciteerd op 20 juli 2010). 

Hogenkamp, B. (2006) Direct cinema maar soepel en met mate. Utrecht: Stichting Nederlands Filmfestival. 

Holmlund, C. (2002) Impossible bodies: femininity and masculinity at the movies. London: Routledge.  

66



Howard, D. & E. Mabley (1995) The tools of screenwriting: a writer's guide to the craft and elements of a 
screenplay. New York: St. Martin's Press. 

Izod, J. & R.W. Kilborn  (2000) From Grierson to the docusoap : breaking the boundaries. Bedfordshire: 
University of Luton Press. 

Jacobs, L. (1979) The documentary tradition. New York: Norton, 2nd edition.   

Kilborn, R.W. & J. Izod (1997) An Introduction to Television Documentary. Manchester: Manchester University 
Press. 

Kilborn, R.W. (2003) Staging the real : factual TV programming in the age of Big Brother. Manchester: 
Manchester University Press. 

Kozloff, S. (1988) Invisible storytellers: voice-over narration in American fiction film. Berkeley: University of 
California Press. 

Lothe, J. (2000) Narrative in fiction and film : an introduction.  New York: Oxford University Press. 

Nichols, B. (1991) Representing reality : issues and concepts in documentary. Bloomington: Indiana University 
Press. 

Nichols, B. (2001) Introduction to documentary. Bloomington: Indiana University Press.  

Renov, M. (1993) Theorizing Documentary. New York: Routledge. 

Renov, M. (2004) The subject of documentary. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Rhodes, G.D. & J.P. Springer (2006) Docufictions: essays on the intersection of documentary and fictional 
filmmaking. North Carolina: McFarland, Jefferson. 

Rosenthal, A. (1988) New Challenges for Documentary. Berkeley and Los Angeles: University of California 
Press. 

Rosenthal, A. & J. Corner (2005)  New Challenges for Documentary (second edition). Manchester: Manchester 
University Press. Eerste uitgave: University of Callifornia Press (1988). 

Rosenthal, A. (2007) Writing, directing and producing documentary films and video's. Carbondale:, South Illinois 
University Press, First edition: 1990. 

Rotha, P. (1952) Documentary film: the use of the film medium to interpret creatively and in social terms the life 
of the people as it exists in reality. London: Faber and Faber. 

Rothman, W. (1997) Documentary film classics. Cambridge: Cambridge University Press. 

VPRO (2010), Missie [online]. Hilversum: VPRO. Beschikbaar op 
http://www.vpro.nl/overdevpro/14049645/missie (geciteerd op 22 juli 2010). 

Winston, B. (2008) Claiming the real 2. Documentary: Grierson and Beyond. London: British Film Institute. 

67



Bijlagen

Bijlage 1: Omschrijving van de documentaires

Bijlage 2: Vergelijking van de literatuur

Bijlage 3: Vragenlijst voor de analyse van de documentaires

Bijlage 4: Vergelijking van de documentaires van VPRO Tegenlicht

Bijlage 5: Vergelijking van de geselecteerde documentaires van Frontline en BBC If...

Bijlage 6: Voorbeeld van een analyse en een beschouwing van aanbevelingen

Bijlage 7: Evaluatie van het onderzoeksproces



Bijlage 1: Omschrijving van de documentaires 

VPRO Tegenlicht seizoen 2009-2010 (eigen producties) 
Deze  documentaires  zijn  te  bekijken  op  tegenlicht.vpro.nl.  Hier  is  ook  verdere  informatie  over  de 
documentaires  te  vinden,  zoals  wie  de  documentaire  gemaakt  heeft,  de  uitzenddatum  en 
achtergrondinformatie over de behandelde onderwerpen. 

1. Amsterdam Make-over 2040

Om in de toekomst te kunnen overleven is groei onontbeerlijk. Voorwaarde voor die toekomstige groei, 
zeker in tijden van crisis, is een nieuw type aanjager: in de woorden van economisch geograaf Richard 
Florida een ‘megaregio’. 

2. Grand Paris: de president en de architect

Tegenlicht volgt een jaar lang de ontwikkelingen rond het prestigieuze project ‘Grand Paris’ door de 
ogen van de Nederlandse architect en deelnemer Winy Maas.

3. I am Gurgaon: De nieuwe stad in India

De spiegelende gevels van Gurgaon, een voorstad van New Delhi, staan symbool voor India's ongekende 
economische groei. Gurgaon is begin van deze eeuw door de grootste projectontwikkelaars ter wereld 
gebouwd.

4. De IJsland-ervaring

Tegenlicht  staat  stil  bij  de  kredietcrisis  die  een  jaar  geleden  in  alle  hevigheid  losbarstte.  
Na de reconstructie van de val van Lehman Brothers nu een portret van IJsland, één jaar na de implosie 
van het volledige banksysteem en het bijna-failliet van de natie.

5. 24 uur Moskou

Sinds  de  val  van  de  muur,  twintig  jaar  geleden,  is  de  stad  veranderd  van  een  bolwerk  van  het 
communisme naar een uithangbord van het kapitalisme.

6. Trade Mark 2010

Op  11  juni  2010  begint  in  Zuid-Afrika  het  wereldkampioen  voetbal,  het  eerste  op  het  Afrikaanse 
continent.  Voor  zulke  mega-sportgebeurtenissen  hebben  ontwikkelingslanden  aan  stadions  en 
infrastructuur een grotere achterstand in te halen dan gastlanden in Europa of Noord-Amerika. 

7. Peace versus Justice

In deze Tegenlichtuitzending wordt kritisch gekeken naar de ambities van het ICC en naar de politieke 
consequenties van de genomen beslissingen.

8. …En wat als we de hulp stoppen?

Een prikkelende en confronterende WHAT IF…, vooruitlopend op de publicatie van het WRR-rapport 
over ontwikkelingssamenwerking.

9. Het lab van Ab

In Tegenlicht een portret van het virologielaboratorium van Ab Osterhaus, dat met meer dan honderd 
bevlogen wetenschappers de meest uiteenlopende virussen bestudeert. 

10. Agenda 2010: Leven in het einde der tijden volgens Slavoj Zizek

Tegenlicht confronteert “het denkbeest uit Ljubljana” met fragmenten uit –komende- uitzendingen en 
vraagt hem de agenda voor 2010 te duiden.

11. Exit Afghanistan

Terwijl  in  Den  Haag  de  discussie  over  de  verlenging  van  de  Nederlandse  missie  in  Afghanistan 
voortduurt, trok Tegenlicht naar door Taliban gecontroleerd gebied om Afghanen zelf naar hun mening 
te vragen.



12. 2010: Buigen of barsten?

Voor  antwoorden  ging  Tegenlicht  langs  bij  investeerders  en  economen.  Aan  het  woord  zijn  o.a. 
superinvesteerder Jim Rogers, beleggingsgoeroe Marc Faber en Ann Pettifor.

13. Doorstart Detroit

De  autogigant,  ooit  de  parel  van  de  Amerikaanse  economie,  maakte  een  doorstart  dankzij  een 
miljardeninjectie van de Obama regering en werd gesommeerd af te slanken tot een kleiner,  meer 
wendbaar bedrijf. In Tegenlicht een dag uit het leven van vier inwoners van Detroit en omgeving, wiens 
levens op verschillende manieren verbonden zijn met General Motors.

14. Quants: de alchemisten van Wall Street

Tegenlicht onderzoekt hoe onze financiële markten zich steeds meer afhankelijk hebben gemaakt van 
modellen en algoritmen en hoe binnen een paar maanden na de crash het alweer business as usual 
was.

15. Waar is de woede?

De wereldeconomie is in crisis. Het afgelopen jaar werd duidelijk dat slechts een handjevol mensen de 
exorbitante  vruchten  plukt  van  het  huidige  financieel-economisch  systeem,  en  dat  wij  -  de 
gemeenschap- daarvoor uiteindelijk de gepeperde rekening betalen.

16. De Regenmakers: het groene verzet in China

‘De Regenmakers’ is een onderzoeksjournalistieke documentaire over de teloorgang van het Chinese 
milieu, verteld aan de hand van vier burgeractivisten die zich de ondergang van hun wereld niet langer 
willen laten aanleunen.

17. Energy Risk

In de loop van de 21e eeuw zullen fossiele brandstoffen opraken. Zwartkijkers geven ons, gezien de 
explosieve groei in China en India, nog maar 25 jaar om op duurzame energie over te schakelen.

18. Het Nieuwe Rijden

In de media wordt 2010 al gebombardeerd tot "het jaar van de elektrische auto". Maar áls het al zo 
zeker is dat onze volgende auto een elektrische is, wat voor een auto is dat dan?

19. De groene masterclass

Nederlandse spelers in de 'bio-based economy' krijgen een masterclass van de Duitse groenprofeet 
Hermann Scheer, o.l.v. Joris Luyendijk.

20. Het Marcouch-effect

Tegenlicht volgt Ahmed Marcouch in zijn politieke overlevingsstrijd. Een verhaal vol intriges en keiharde 
machtspolitiek. 

21. Dramademocratie: de reality check

Tegenlicht kijkt naar de politieke leiders van vandaag met een vakjury van mediaprofessionals. 

22. Na de democratie

Deze week de vraag of de democratie nog te redden is. Het geloof in politiek en politici lijkt immers niet 
bepaald toe te nemen. Moeten we, om de belangrijke beslissingen te nemen waar de huidige multi-
crisis om vraagt, misschien naar een nieuw systeem?



Documentaires van Frontline

1. Obama's War 

Can U.S forces succeed in a land long known as the 'graveyard of empires'?

2. The Game Card

Investigating the massive consumers loan industry and what's ahead for banks and consumers...

3. College, Inc

How Wall Street and a new breed of for-profit universities are transforming the way we think about 
college in America.

Deze  documentaires  zijn  te  bekijken  op  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/view/.  Hier  is  ook 
verdere  informatie  over  de  documentaires  te  vinden,  zoals  wie  de  documentaire  gemaakt  heeft,  de 
uitzenddatum en achtergrondinformatie over de behandelde onderwerpen. 

Documentaire van BBC If... 

• If... Drugs Were Legal

The If serie of drama documentaries examines the existing problems with drug prohibition and hears 
the arguments in favour of legislation.

Informatie over deze documentaire is te vinden op 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/if/4075235.stm. Hier is ook verdere informatie over de 
documentaires te vinden, zoals wie de documentaire gemaakt heeft, de uitzenddatum en 
achtergrondinformatie over de behandelde onderwerpen.



Bijlage 2: vergelijking van de literatuur
Onderzoekseenheden → 

Categorieën: 

Nichols 
('91 & '01)

Kilborn & Izod 
(1997)

 Renov (1993) Corner (1996) Rosenthal
('88 en '07)

Vormen van realisme (x/0/-)

Empirisch realisme - X p.44-45 - - -

Sociaal en historisch realisme - X p.45-47 - - -

Psychologisch realisme - X p.47-49 - - -

Deconstructief realisme - X p.49-52 - - -

Vormen van documentaire 
(x/0/-)

R.'93: 4 
stromingen, H.6

7 vormen p.28-30 '07:History docu
'07:Family Films

Tentoonstellende documentaire X '01 H6 X p.58-64 0  'Opnemen' 0  Illustratieve manier

Observationele documentaire 'x 01 H6 X p.64-70 0  'Opnemen' 0  Proac.f observ., p.51, H3&4 0 '88 H.1

Interactieve documentaire 0 'participatory' X p.70-75 0  'Overtuigen' & 
'Analyseren' 

X  Reagerend observ., p.43-46 '07:H.18 (p. 275-287)
'88 p.191-209

Reflexieve documentaire X '01 H6 X p.75-80 0  'Analyseren' 0 p.25 & p.45 0 p.64-75

First-person documentaire X p.81-83 0  'Zich uiten' 0/x  p. 186-187

Poëtische documentaire X '01 H6 X p.84-86 0  'Zich uiten' 0  Associatieve manier, H.6

Drama-documentaire 0 'performative' X p.86-87 0  'Overtuigen' X  p.34-43 & H.5 '07:H.19 & '88p.109

Retorische overtuiging (x/0/-) 

Wetgevend of beraadslagend X  '01 p.70 - - - -

Gerechtelijk of historisch X  '01 p.70 - - - -

Ceremonieel of lovend X  '01 p.72 - - - -

Het vertellen van een verhaal 

Mate van geloofwaardigheid van het 
documentaire venster

X '91 H.4 - - - -

Mate van kennis X '91 H.4 - - - -

Mate van subjectiviteit X '91 H.4 - - - -

Mate van zelfbewustzijn X '91 H.4 - - - -

Mate van mededeelzaamheid X '91 H.4 - - - 0 '88 p.65

Elementen voor een dramatische 
vertelwijze  !(x / –)!

0 '91 H.2 H6 (p.135-161) - - -

Relatie tussen filmmaker, 
onderwerp en publiek (x/0/-)

Ik vertel over hen aan jou X  '01 p.13-17 - - 0  (H.9) -

Het vertelt over hen of het aan ons X  '01 p.17 - - 0  (H.3&4) -

Ik of wij vertellen over ons aan jou X  '01 p.18 - - - -

Relatie tussen beeld en geluid 
(x/0/-)

Beeld is metonymisch - X Meton. p.37-38 - - -

Beeld is poëtisch en metaforisch 0 Metaf. p.75-81 0 Metaf. p.37-38 - - -

Beeld is informatief en metaforisch - 0 Metaf. p.37-38 - - -

Beeld en geluid lopen synchroon - - - X  'Overheard exchange' 
p.29-30

-

Beeld is train - - - - -

Voor analyse van literatuur: 
(x /0/ –) = wordt besproken/ komt aan de orde (x), wordt besproken of komt aan de orde onder een andere 

(of geen) definitie (0), wordt niet besproken of komt niet aan de orde (-) 



Bijlage 3: Vragenlijst voor analyse van de documentaires

Vormen van realisme (  § 2.3.2)  :  

• Dient de camera hoofdzakelijk als wetenschappelijk instrument om de waarheid vast de leggen? → 

Empirisch realisme 

• Staat de 'gewone mens' in zijn/haar eigen leefomgeving centraal? → Sociaal en historisch realisme

• Staan de gedachten en emoties van een iemand of een groep mensen, waar je je als kijker goed bij 

kan inleven, centraal? → Psychologisch realisme

• Is  er  (veel)  aandacht  voor  het  productieproces  van  de  documentaire,  waardoor  de  film 

vervreemdend over kan komen? → Deconstructief realisme

Vormen van documentaire (  § 2.3.3):  

• Wordt  de  kijker  direct  aangesproken  door  een  verteller  die  niet  in  beeld  komt  en  dienen  de 

getoonde  beelden  enkel  als  bewijs/ondersteuning/achtergrond  voor  wat  de  verteller  stelt?  → 

Tentoonstellende documentaire

• Is  er  directe  betrokkenheid  bij  de  geobserveerde(n)  en  staan  de  eigen  leefomgeving  en  de 

gedachten van de individu centraal? → Observationele documentaire

• Is  de camera een betrokken participant  of  iemand die  de situatie provoceert? Is  de filmmaker 

duidelijk in beeld of is er een fly-on-the-wall stijl? → Interactieve documentaire

• Wordt de manier van het maken van de documentaire inzichtelijk gemaakt en is er ruimte voor 

twijfel over het belichte standpunt? → Reflexieve documentaire

• Is  er  een  persoon  die  zijn  of  haar  (persoonlijke)  verhaal  of  mening  over  maatschappelijke 

ontwikkelingen in/voor de camera vertelt? → First-person documentaire

• Wordt met beeld, geluid en stijlelementen die emotie en suggestie beïnvloeden het onderwerp of 

de ontwikkeling impliciet aan de kijker duidelijk gemaakt? → Poëtische documentaire

• Worden er dramatische reconstructies (technieken uit fictiefilms) gebruikt om het verhaal meer 

overredingskracht te geven en sensationeler te maken?  → Drama-documentaire

Retorische overtuiging (§ 2.3.4):

• Worden  er  retorische  overtuigingstechnieken  gebruikt  voor  het  aan-  of  ontmoedigen  of  het 

aansporen of afraden om een bepaalde (sociale of publiekelijke) actie te ondernemen  en is er een 

structuur van probleem en oplossing? → Wetgevend of beraadslagend

• Worden  er  retorische  overtuigingstechnieken  gebruikt  voor  de  evaluatie  (beschuldigen  of 

verdedigen,  rechtvaardigen  of  bekritiseren)  van  (eerdere)  acties en  staat  de  vraag  'wat  is  er 

gebeurd?' centraal? → Gerechtelijk of historisch

• Worden er retorische overtuigingstechnieken gebruikt voor het prijzen of beschuldigen van andere 

mensen en/of het vestigen van een houding tegenover mensen en de vaardigheden waarover zij 

beschikken (en/of is de film biografisch, essayistisch of poëtisch)?  → Ceremonieel of lovend



Het vertellen van een verhaal (§ 2.3.6)

• Is  de  mate  waarin  bepaalde  onderwerpen  en  ontwikkelingen  worden  weergegeven  en  andere 

onderwerpen  buiten  beeld  worden  gelaten  geloofwaardig?  →  Geloofwaardigheid  van  het 

documentaire venster ????

• Hoe hoog is  de  mate van kennis  van de kijker  in  vergelijking  met  de mate van kennis  van de 

afzonderlijke in beeld gebrachte figuren of persoon? → Mate van kennis

• In welke mate ervaart de kijker de gedachten en gevoelen van de hoofdpersonen en deelt hij hun 

perspectieven? → Mate van subjectiviteit

• In welke mate heeft de kijker het gevoel dat de personages in de documentaire hem of haar een 

betoog of bewijsmateriaal voorschotelen? → Mate van zelfbewustzijn

• In welke mate wordt de expositie (snel en met zekerheid) onthuld? Mate van mededeelzaamheid

• In welke mate zijn de elementen voor een dramatische vertelwijze aanwezig in de documentaire 

(iemand waar empathie voor gevoeld kan worden, die heel graag iets moeilijks, maar haalbaars wil 

bereiken,  waarbij  het  verhaal  met  maximaal  emotioneel  effect  en betrokkenheid  van  de  kijker 

verteld is en een bevredigend einde heeft)? → Elementen voor een dramatische vertelwijze

Relatie tussen filmmaker, onderwerp en publiek (§ 2.3.7)

• Is de verbale formulering van de driehoeksverhouding tussen de (1) filmmaker, (2) het onderwerp 

of de sociale actoren en (3) de kijker(s) weer te geven als Ik vertel over hen aan jou? 

• Is de verbale formulering van de driehoeksverhouding tussen de (1) filmmaker, (2) het onderwerp 

of de sociale actoren en (3) de kijker(s) weer te geven als Het vertelt over hen of het aan ons? 

• Is de verbale formulering van de driehoeksverhouding tussen de (1) filmmaker, (2) het onderwerp 

of de sociale actoren en (3) de kijker(s) weer te geven als Ik of wij vertellen over ons aan jou? 

Relatie tussen beeld en geluid (§ 2.3.8)

• Geeft  het  beeld  voorbeelden  weer  van  het  onderwerp  dat  op  grotere  schaal  plaatsvindt  en 

besproken wordt in de film? → Beeld is metonymisch

• Zijn de in beeld gebrachte elementen en situaties metaforische beelden die de gesproken tekst en 

de  visie  op  het  onderwerp  ondersteunen  en  zijn  deze  erop  gericht  de  kijker  emotioneel  te 

beroeren? → Beeld is poëtisch en metaforisch

• Worden er metaforen in beeld gebracht die bedoeld zijn om ontwikkelingen uit te leggen of te 

verklaren? → Beeld is informatief en metaforisch

• Zijn (of lijken) beeld en geluid gelijktijdig opgenomen en lopen ze synchroon? → Beeld en geluid 

lopen synchroon

• Is het beeld (in plaats van het geluid) leidend in de documentaire? → Beeld is train



Bijlage 4: Vergelijking documentaires VPRO Tegenlicht seizoen 2009-2010

Onderzoekseenheden* → 

Categorieën: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Vormen van realisme (x/0/-) Int Int Int ? ? Int ? ? ?

Empirisch realisme x (x) x x - x (x) - x - x - - - - - - x - - - -

Sociaal en historisch realisme - - - - x - - - - - - - x - - - - - - - - -

Psychologisch realisme - x - - - - x - - x - (x) (x) x - x x - - x - (x)

Deconstructief realisme - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - -

Vormen van documentaire 
(x/0/-)

? ? Int

Tentoonstellende documentaire x - - - - x - - x - x - - - x - x x - - x x

Observationele documentaire - x x x x - x - - - - (x) - - - - - - - x - -

Interactieve documentaire - - - - - - - - - x (x) x - - - - - - x - - -

Reflexieve documentaire - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

First-person documentaire - - - (x) - - - - - - - - - - (x) - - - - - - -

Poëtische documentaire - - x - - - - - - - - - x x - x - - - - - (x)

Drama-documentaire - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - -

Retorische overtuiging 
(x/0/-)

? ?

Wetgevend of beraadslagend - - - - - - - x - - x - - - x - x x x - - -

Gerechtelijk of historisch x - x x - x x x x x - x x x - - - - - - x x

Ceremonieel of lovend - x - - x - - - - - - - - (x) - x - - - x - -

Het vertellen van een 
verhaal (+/0/-)

Mate van geloofwaardigheid van het 
documentaire venster

+ + +(0) +
0 0 + + +(0) + + 0 0 + -/0 -/0 0 -(0) 0 0/+ + +

Mate van kennis + - 0 + + + + + - - -(0) 0 + +(0) + +(0) 0 0 0 - -/0 +

Mate van subjectiviteit - + 0 0/+ 0 0/+ + 0/- 0 0/+ - 0/+ 0 + 0 + - 0(+) - + -/0 -

Mate van zelfbewustzijn + - 0 0 + + 0 + 0 +/0 +(0) + +(0) 0 + +/0 0 + + 0 - +

Mate van mededeelzaamheid 0 - 0 0/- 0 + - 0 0 0 + 0 0(-) 0 + - + -(0) 0 0/- 0 0

Elementen voor een dramatische 
vertelwijze  !(x / –)!

- + 0 0
0/+ 0 + - 0 - 0 0 -/0 –/0 0(+) + - +(0) - + - -

Relatie tussen filmmaker, 
onderwerp en publiek 
(x/0/-) ?

Ik vertel over hen aan jou - - - - x - - - x - x x - - - - - - x - x -

Het vertelt over hen of het aan ons x 0 - 0 - x x x - x 0 0 x - x - x - (x) 0 - x

Ik of wij vertellen over ons aan jou - x x x (x) - - - - - 0 - (x) x (x) x - x - x - -

Relatie tussen beeld en 
geluid (x/0/-)

Beeld is metonymisch - - x x x x x - (x) - - (x) - - x - - x - - x -

Beeld is poëtisch en metaforisch - - x - x - - - - - x - x x - x - - - - - (x)

Beeld is informatief en metaforisch - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - -

Beeld en geluid lopen synchroon x 0/x 0 x - 0 0 x x x 0 x 0 0 0 0 0 0 x x 0 x

Beeld is train - x - - - - - - - - x - x - x (x) - - - x - -

Voor analyse van documentaires: 
(x/0/-) = komt veel voor (x), komt soms of een enkele keer voor (0) of komt niet of weinig voor (–)
(+/0/-) = hoog / veel of vaak aanwezig (+), gemiddeld (aanwezig) (0) of laag / weinig aanwezig (0)
Int = de documentaire bestaat voornamelijk uit interviews 



Bijlage 5: Vergelijking geselecteerde documentaires Frontline en BBC If...

Onderzoekseenheden → 

Categorieën: 

Frontline: Obama's 
War ('09)

Frontline: The 
Game Card ('09)

Frontline:
College, Inc. ('10)

BBC If... Drugs 
Were Legal ('05)

Vormen van realisme (x/0/-) ?

Empirisch realisme x (x) x -

Sociaal en historisch realisme - - - -

Psychologisch realisme - x (x) -

Deconstructief realisme - - - x

Vormen van documentaire  (x/0/-)

Tentoonstellende documentaire - - - -

Observationele documentaire x x - -

Interactieve documentaire - x x -

Reflexieve documentaire - - - -

First-person documentaire - - - -

Poëtische documentaire - - - -

Drama-documentaire - - - x

Retorische overtuiging (x/0/-)

Wetgevend of beraadslagend - x - x

Gerechtelijk of historisch x x x -

Ceremonieel of lovend - - - -

Het vertellen van een verhaal (+/0/-)

Mate van geloofwaardigheid van het 
documentaire venster

+ + + 0

Mate van kennis 0 + -- +

Mate van subjectiviteit + + + +

Mate van zelfbewustzijn 0 + 0 +

Mate van mededeelzaamheid 0 0 - -

Elementen voor een dramatische vertelwijze  !
(x / –)!

0 + + +

Relatie tussen filmmaker, onderwerp 
en publiek (x/0/-)

Ik vertel over hen/het aan jou x (x) x x

Het vertelt over hen of het aan ons - - - -

Ik of wij vertellen over ons aan jou (x) x - (x)

Relatie tussen beeld en geluid (x/0/-)

Beeld is metonymisch x x x x

Beeld is poëtisch en metaforisch - x x x

Beeld is informatief en metaforisch - - x -

Beeld en geluid lopen synchroon 0 0 0 0/x

Beeld is train x - - x

Voor analyse van documentaires: 
(x/0/-) = komt veel voor (x), komt soms of een enkele keer voor (0) of komt niet of weinig voor (–)
(+/0/-) = hoog / veel of vaak aanwezig (+), gemiddeld (aanwezig) (0) of laag / weinig aanwezig (0)



Bijlage 6: Voorbeeld van een analyse en een beschouwing van de aanbevelingen

Analyse Quants: De alchemisten van Wall Street

Quants is een van de weinige documentaires van  VPRO Tegenlicht waarin veel gebruik gemaakt 
wordt van de manieren en technieken die aanbevolen worden om mee te experimenteren (zie 
hoofdstuk 9). In dit kader wordt eerst de film geanalyseerd aan de hand van de vragenlijst (als 
voorbeeld van hoe de analyse van de documentaires heeft plaatsgevonden) en worden vervolgens 
(voor  zover  mogelijk)  de  aanbevelingen  toegelicht  met  behulp  van  voorbeelden  uit  de 
documentaire. 

Analyse Quants a.d.h.v. vragenlijst voor analyse van de documentaires
Op de vragen over de vormen van realisme is het moeilijk om een antwoord te geven. De camera 
dient  niet  als  wetenschappelijk  instrument  om de  waarheid  vast  te  leggen  en  er  is  niet  veel 
aandacht voor het productieproces van de documentaire, waardoor twee vormen van realisme 
afvallen. Ook staat niet de ‘gewone mens’ in zijn of haar eigen leefomgeving centraal (sociaal en 
historisch  realisme),  maar  wordt  de  quant wel  afgeschilderd  als  een  ‘gewoon  mens’,  met 
gedachten  en  emoties  waarbij  je  je  als  kijker  (voor  een  deel)   kan  inleven  in  de  situatie 
(psychologisch realisme).
Ook bij de vorm van documentaire kunnen meerdere vragen met een ‘ja’ beantwoord worden. Er 
is directe betrokkenheid bij de geobserveerden en de eigen leefomgeving en de gedachten van de 
quant staan  centraal.  Ook  wordt  geprobeerd  met  beeld,  geluid  en  stijlelementen  emotie  en 
suggestie te beïnvloeden en worden ontwikkelingen impliciet aan de kijker duidelijk gemaakt. De 
documentaire kan dus gezien worden als zowel observationeel als poëtisch. 
De documentaire is duidelijk gericht op evaluatie van (eerdere) acties en huidige praktijken en de 
manier van retorische overtuiging is dus ‘gerechtelijk of historisch’. Opvallend aan de manieren en 
technieken om een verhaal te vertellen die zijn weergegeven in de verschillende ‘maten’, is dat de 
kijker de gedachten en gevoelens van de hoofdpersonen in relatief hoge mate ervaart en dat hij/zij 
hun perspectieven deelt. De mate van subjectiviteit is dus relatief hoog. Ook de elementen voor 
een dramatische vertelwijze zijn aanwezig, zoals het emotionele effect op de kijker en de empathie 
die gevoeld kan worden voor bepaalde personen.      
De quants vertellen vaak over zichzelf en hun eigen leef- en werkomgeving, gewoonten, gebruiken 
en manieren van denken. De vorm is dus erg persoonlijk, in de vorm ik of wij vertellen over ons  
aan jou.
Bij de relatie tussen beeld en geluid valt het op dat er veel metaforische beelden gebruikt worden 
en  metaforische  voorbeelden gegeven worden (o.a.  het  oesters  vangen en  de  flesjes  bier  als 
voorbeeld van non-lineariteit). Deze beelden zijn zowel poëtisch als informatief. Beeld en geluid 
lopen in de interviews vaak synchroon, maar er is ook gebruik gemaakt van dagboekfragmenten, 
waarbij ingesproken tekst samengaat met (metaforische) beelden. Daarnaast is gebruikt gemaakt 
van  animatie  die  de  kijker  helpt  inzicht  te  verkrijgen  in  de  snelheid  en  complexiteit  van  de 
processen waar de quants zich mee bezig houden.       



Voorbeelden van de aanbevelingen aan VPRO Tegenlicht voor zover die te vinden zijn in Quants: de 
alchemisten van Wall Street

• Meer en vaker gebruik maken van elementen voor een dramatische vertelwijze 
– Van toepassing op de opbouw van het betoog en op de benadering van de experts. 

• Vaker gebruik maken van een meer persoonlijke benadering van zowel het onderwerp als 
de kijker.
– O.a.  door  de  visie  op  de  sector  door  een  student  (voice-over  d.m.v.  
dagboekfragmenten)

• De experts op een persoonlijke wijze introduceren en weergeven. Vaak zijn experts zeer 
gedreven  en  intrigerende  personen  en  is  het  een  gemiste  kans  om  hun  persoonlijke 
fascinatie met het onderwerp niet te belichten. 

- Bijvoorbeeld de uitleg over hoe wiskundigen denken, het filmen van de expert in zijn eigen 
huis (met kopje koffie), het ‘mooie’ van de formules laten uitleggen, 

• Het weergeven van een verhaallijn met een 'persoonlijk drama' oftewel: de invloed van een 
ontwikkeling op de 'gewone mens' kort belichten om de relevantie van het onderwerp voor 
de kijker duidelijk te maken en het voor de kijker makkelijker te maken om zich in te leven 
in het verhaal. 
- Van  toepassing  op  de  ondervindingen  en  mijmeringen  van  de  student  
(dagboekfragmenten). 

• Meer gebruik maken van poëtische metaforen om een onderwerp te verhelderen en meer 
gebruik maken van de poëtische documentairevorm om de kijker te beroeren.
– Voorbeeld dat oestervangers veel oesters eten. Beelden van oestervangen.

• Snellere afwisseling in scenes.
– Niet van toepassing

• Interviews zo afnemen en opnemen zodat ze op te knippen zijn in korte stukjes met een 
duidelijke  kernboodschap.  Experts  vaker  en  korten  in  beeld  brengen  (repetitie  en 
afwisseling).
– Expert Paul Wilmott komt vaker in beeld, o.a. in klaslokaal en in zijn eigen huis

• Meer variatie in beeld en geluid. Geluid 'voortrekken' en fragmenten afwisselen, maar door 
overlap juist een eenheid creëren.
– Door dagboekfragmenten van student

• Fictie  en  non-fictie  duidelijk  scheiden  en  (haast  overdreven)  herkenbaar  maken  door 
filmische en pro-filmische technieken.  
– Niet van toepassing

• Meer en vaker gebruik maken van metaforen en beelden die de informatie verhelderen, 
zoals animatie, infographics en andere (artistieke) beelden die helpen bij het verduidelijken 
van een weergegeven ontwikkeling, proces of situatie.  
– Animatie  verduidelijkt  het  beeld  van  de  ‘black  box’  en  het  handelen  ‘met  de  
snelheid van het licht’

• Gerichter (en vaak dus in een eerder stadium van het onderzoek) zoeken naar beelden (in 
plaats van geluid of tekst) om de kijker iets duidelijk te maken.
– Niet bekend in hoeverre hieraan voldaan is.



Evaluatie van het onderzoeksproces

Verwachtingen
Voor ik aan deze scriptie over documentaire begon, had ik nog nooit een boek opengeslagen over 
filmtheorie, -analyse of documentaire. Het leek mij een leuke uitdaging om een nieuw vakgebied 
te verkennen, waar ik in de praktijk al mee kennis had gemaakt, maar op wetenschappelijk niveau 
nog weinig  van af  wist.  Ik  wilde met mijn onderzoek bijdragen aan de zoektocht naar andere 
manieren en technieken om het verhaal te vertellen in de documentaires van VPRO Tegenlicht. 
Tijdens mijn stage was ik erachter gekomen dat de redactie er vaak moeite mee heeft om het 
verhaal dat het wil vertellen op een interessante, boeiende en vernieuwende manier in beeld te 
brengen. Ik dook de literatuur in en verwachtte veel informatie en theorieën te vinden over het op 
een conceptuele wijze analyseren en onderzoeken van films en/of documentaires. Ook verwachtte 
ik  ‘standaardwerken’  tegen  te  komen,  waarin  onder  andere  manieren  en  technieken  om  een 
verhaal  te  vertellen  in  een  documentaire  zouden  worden  beschreven,  evenals  conceptuele 
informatie over narratieven, formats en andere verschillende vormen van betoog die te herkennen 
zijn  in  een  documentaire.  Ik  hoopte  dat  dit  onderzoeksgebied  nog  niet  in  een  te  hoge  mate 
‘uitgekauwd’ zou zijn en mijn onderzoek, behalve voor VPRO Tegenlicht, ook voor de wetenschap 
een bijdrage zou kunnen leveren.

Ontwikkelingen
Tijdens de verkennende literatuurstudie kwam ik erachter dat er niet veel geschreven is over het 
onderwerp  van  mijn  scriptie.  Over  documentaire  is  vooral  veel  geschreven  vanuit  historisch 
perspectief en in de filmwetenschappen zijn ontwikkelingen op het gebied van documentaire lange 
tijd onderbelicht. Ik heb verschillende aangrenzende vakgebieden onderzocht (zoals journalistiek 
en literatuur) en er uiteindelijk voor gekozen om gebruik te maken van concepten uit verschillende 
disciplines.  Ook  de  manier  van  analyse  die  ik  beoogde  te  gebruiken,  bleek  geen gebruikelijke 
analysemethode en werd niet in de literatuur besproken.
Het schrijfproces verliep soepel, mede doordat de verkennende analyse van de literatuur vrij lang 
had geduurd. Doordat ik mijn hand gebroken had kon ik een tijd niet of slecht typen. Dit heeft 
ertoe bijgedragen dat ik eerst de literatuur grondig doorgenomen heb en in steekwoorden een 
opzet voor de scriptie gemaakt heb, alvorens aan het schrijfproces te beginnen. Toen ik eenmaal 
aan het schrijven was, kwam er snel veel op papier, waar later weer in geschift moest worden. Het 
was zeer interessant om ontwikkelingen en verschijnselen die ik in de praktijk gezien had, terug te 
vinden in de literatuur.     

Ontwikkelde vaardigheden
Tijdens het schrijven van de scriptie heb ik veel geleerd over het voor mij onbekende vakgebied 
documentaire.  Het  werd  me  steeds  meer  duidelijk  op  welke  manieren  het  gebruikelijk  is 
documentaires te analyseren en onderzoek te doen op het gebied van documentaire. Hoewel het 
in eerste instantie niet de bedoeling van de scriptie was om een nieuwe onderzoeksmethode uit te 
proberen (ik ging ervan uit dat deze al gebruikelijk was), was het uiteindelijk toch zeer interessant 
om een verkennend onderzoek naar een nieuwe analysemethode te doen. Het vergelijken met 
behulp van een matrix was voor mij een nieuwe methode (ook op andere vakgebieden), die me 
erg goed is bevallen. De vergelijkende matrix geeft een helder overzicht van de verschillen tussen 
de onderzochte eenheden. 
Het onderzoeken van films is een andere vaardigheid die ik tijdens dit onderzoek ontwikkeld heb. 
Er bleek geen ‘standaardmethode’ of veel  gebruikte manier te zijn om dit te doen, dus heb ik 
besloten de films te analyseren aan de hand van een vragenlijst gebaseerd op de informatie uit het 
theoretisch  kader.  Het  beantwoorden  van  de  vragen  over  de  films  bleek  ingewikkelder  dan 
gedacht; zelden was er een duidelijk en eenduidig antwoord op de vragen te geven. Het heeft me 



geleerd beter naar de films, en de gebruikte manieren en technieken, te kijken. Tot slot heb ik 
algemene vaardigheden die van belang zijn bij het schrijven van een scriptie verder ontwikkeld, 
zoals het opstellen van een onderzoeksopzet, het bepalen van een indeling van de scriptie, het 
formuleren van correcte (en mooie) zinnen, het gebruik van wetenschappelijke bronnen en het 
schrijven van een conclusie en aanbevelingen.     

Reflectie 
Terugkijkend  op  het  onderzoeksproces  vind  ik  dat  ik  veel  geleerd  heb  over  het  vakgebied 
documentaire.  Ik  denk dat  het  onderzoek een interessante,  vernieuwende en interdisciplinaire 
scriptie heeft opgeleverd, met veel ideeën voor verder onderzoek en bruikbare aanbevelingen voor 
VPRO  Tegenlicht.  Mijn  verwachting  dat  het  vakgebied  al  verder  uitgediept  en  conceptueel 
geanalyseerd  was,  vind  ik  achteraf  ietwat  naïef.  Het  heeft  me  echter  niet  aan  het  twijfelen 
gebracht, maar eerder aangemoedigd om door te gaan met het onderzoek en te verkennen of het 
mogelijk is om documentaires op een conceptuele manier te vergelijken. Ik was me er ten alle 
tijden van bewust dat het bij  dit  soort verkennend en ongebruikelijk onderzoek noodzakelijk is 
duidelijk  uit  te  leggen  wat ik  precies  aan  het  doen  (weergeven  en  onderzoeken)  ben.  Mede 
hierdoor, en door het feit dat de concepten voor de vergelijking nog weergegeven en geanalyseerd 
moesten worden, ben ik uiteindelijk (ver) boven de richtlijn van het aantal woorden uitgekomen. 
Het zou de kwaliteit van de scriptie echter niet ten goede komen als er delen van de tekst zouden 
verdwijnen,  omdat  dit  tot  veel  onduidelijkheid  zou  leiden.  In  overeenstemming  met  mijn 
begeleiders heb ik ervoor gekozen de scriptie iets omvangrijker te maken dan eigenlijk gepland 
was.
Hoewel  er niet veel  tijd was om deze scriptie te schrijven,  ben ik toch zeer tevreden met het 
resultaat.  Gedurende het  afgelopen half  jaar  was de scriptie  een constante aanwezige in mijn 
hoofd, soms op de voorgrond en soms op de achtergrond. Dit heeft ertoe bijgedragen dat in het 
eindresultaat enkel weloverwogen en herhaaldelijk intern bediscussieerde inzichten en visies te 
vinden zijn. Het resultaat is zowel een bijdrage aan de wetenschap, als een bruikbare scriptie met 
praktische  inzichten  waarmee  VPRO  Tegenlicht kan  experimenten  met  andere  manieren  en 
technieken om een verhaal te vertellen.
In de toekomst wil ik me graag verder verdiepen in dit vakgebied en onderzoeken in hoeverre dit 
onderzoek  daadwerkelijk  tot  bruikbare  aanbevelingen  heeft  geleid.  Ook  zou  ik  graag  verder 
onderzoek  doen  naar  het  effect  van  de  gebruikte  manieren  en  technieken  op  de  kijker. 
Vaardigheden die ik verder wil ontwikkelen zijn het beknopt en bondig schrijven. Ik heb vaak de 
neiging van mijn eigen enthousiasme uit te gaan en veel te schrijven, terwijl dat niet altijd absoluut 
noodzakelijk (of zelfs gewenst) is. Hierin kan ik mezelf nog verbeteren.


