“I live in the streets, you sit on a throne.”
Een cognitieve filmanalyse van de emotionele betrokkenheid in Green Book

Saskia Libbinga
Bachelor Eindwerkstuk
Media & Cultuur, Universiteit Utrecht

“I live in the streets, you sit on a throne.”
Een cognitieve filmanalyse van de emotionele betrokkenheid in Green Book

Aantal woorden: 7.113

Bachelor Eindwerkstuk
Saskia Libbinga (6528899)
BA-eindwerkstuk (ME3V15026)
Media & Cultuur, Universiteit Utrecht
Dr. Marijke de Valck
Studiejaar 2018-2019, blok 4
13 juni 2019

2

Abstract
In deze analyse wordt aan de hand van de structure of engagement, zoals beschreven door Murray
Smith en genuanceerd door Carl Plantinga, onderzocht op welke manier er emotionele betrokkenheid
geconstrueerd wordt met Tony Vallelonga en Don Shirley in de film Green Book. De film won in
2019 drie Oscars, maar ontving ook veel kritiek van filmkenners die vonden dat de film een typisch
blanke blik wierp op racisme. De structure of engagement past binnen de cognitieve filmanalyse en
gaat uit van drie niveaus die samen een emotionele betrokkenheid van de toeschouwer kunnen
opwekken: herkenning, verbinding en loyaliteit. Er wordt geconcludeerd dat beide personages
worden herkend, maar dat er een grotere verbinding is met Tony. Ik beargumenteer echter ook dat
Tony het personage van Shirley veelvoudig observeert, en de kijker hierdoor wordt uitgenodigd om
verbonden te raken met Shirley. Bij de morele evaluatie van Tony kan in het begin van de film door
de racistische acties van zijn personage gesproken worden van een partial allegiance. Deze
eigenschap van Tony wordt echter snel weggeschreven. De acties van Tony worden gezien als een
uitzondering op zijn algehele goede karakter. Dit komt ook doordat de acties van Tony in
vergelijking met andere blanke personages onschuldig lijken. Ik beargumenteer dat er allegiance
optreedt met Tony, en sympathie ontstaat voor Shirley. In de conclusie beschrijf ik dat er met Tony
op een central imagining manier emotionele betrokkenheid optreedt, en deze met Shirley op een
acentral manier ontstaat. De structure of engagement is een handig concept om op een systematische
manier de emotionele betrokkenheid in een film te onderzoeken. Green Book bleek echter een
ingewikkelde film als het gaat om verbinding en loyaliteit met personages. Om een meer definitieve
uitspraak te kunnen doen over de kritiek op Green Book zou het onderzoek moeten worden
uitgebreid, met speciale aandacht voor de in literatuur over racisme beschreven stereotypen van de
“blanke verlosser” en “magische neger.”
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1. Inleiding
Green Book is een Amerikaanse biografische film uit 2018, geregisseerd door Peter Farrelly.1 De
film gaat over de Italiaans-Amerikaanse portier Tony Lip, die in 1962 in dienst wordt genomen als
chauffeur en lijfwacht van de beroemde Afro-Amerikaanse pianist Don Shirley. Samen reizen ze
door het Zuiden van de Verenigde Staten, waar zij meermaals worden geconfronteerd met racisme.
De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.2 Green Book werd in 2019 genomineerd voor vijf
Oscars, waarvan de film er drie won: voor beste film, beste acteur in een bijrol en beste originele
scenario.3 De film kreeg van enkele filmkenners kritiek omdat de film volgens hen een typische
blanke blik werpt op racisme.4 Waar Shirley slechts een zeer klein achtergrondverhaal heeft over een
vervreemde broer, krijgt Lip een vrouw, kinderen, broers en oude werknemers. Shirley helpt Lip om
een verbeterde versie van zichzelf te worden, maar blijft zelf grotendeels een mysterie tot en met de
laatste scène. De relatie tussen Tony en Don werd herleid tot filmstereotypen als de “blanke
verlosser” en de “magische neger”.5 Deze termen werden begin jaren 2000 bekend dankzij
filmregisseur Spike Lee en verwijzen naar zwarte personages in films die alleen bestaan om de
problemen van blanke personages op te lossen.6 Er is hier vaak sprake van een zogenaamde
verlossing van het blanke personage met behulp van het zwarte personage.7 Deze manier van

1

"Green Book," IMDb, accessed March 18, 2019, https://www.imdb.com/title/tt6966692/.
Tom McCarthy, "Green Book: The True Story behind the Oscar-buzzed Road Trip Drama," The Guardian, November
16, 2018, https://www.theguardian.com/film/2018/nov/16/green-book-the-true-story-behind-the-oscar-buzzed-road-tripdrama.
3
"Green Book," IMDb, accessed March 18, 2019, https://www.imdb.com/title/tt6966692/awards
4
Monique Judge, "Green Book Has Great Acting, a Misleading Title and Palatable Racism for White People," The
Grapevine, November 21, 2018, https://thegrapevine.theroot.com/green-book-has-great-acting-a-misleading-title-and-pa1830572839.
Tom McCarthy, "Green Book: The True Story behind the Oscar-buzzed Road Trip Drama," The Guardian, November
16, 2018, https://www.theguardian.com/film/2018/nov/16/green-book-the-true-story-behind-the-oscar-buzzed-road-tripdrama.
5
Melanie McFarland, "Hollywood Still Loves a White Savior: "Green Book" and the Lazy, Feel-good Take on Race,"
Salon, January 3, 2019, https://www.salon.com/2018/12/30/hollywood-still-loves-a-white-savior-green-book-and-thelazy-feel-good-take-on-race/.
Tambay Obenson, "'Green Book': The Feel-Good Oscar Contender Has a 'Magical Negro' Problem - Opinion,"
IndieWire, December 07, 2018, https://www.indiewire.com/2018/11/green-book-mahershala-ali-magical-negro1202022226/.
6
Andy Howard, "Don't Call It a Comeback, the 'magical Negro' Has Been Here for Years," NBCNews, September 1,
2016, https://www.nbcnews.com/news/nbcblk/magical-negro-meme-makes-comeback-two-new-movies-n641296.
7
Andy Howard, "Don't Call It a Comeback, the 'magical Negro' Has Been Here for Years."
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vertellen in Green Book wordt door sommige critici verklaard door het feit dat bij het maken van de
film alleen de familie van Tony Vallelonga werd geraadpleegd. De nabestaanden van Don Shirley
verklaarden achteraf niet tevreden te zijn met hoe de pianist in de film werd neergezet.8
Dan Flory beschrijft in zijn artikel “Spike Lee and the Sympathetic Racist” een type
personage dat filmregisseur Spike Lee veel gebruikt in zijn films.9 Het gaat hier om een blank
personage dat op een afstandelijke manier sympathiek neergezet wordt, om de kijker vervolgens te
confronteren met de racistische aard van het personage. Lee laat de kijker hierdoor op een acentral
manier emotionele betrokkenheid vormen met het personage, een type betrokkenheid dat beschreven
wordt door Murray Smith.10 Flory beschrijft echter ook dat de toeschouwer de racistische
eigenschappen vaak wegschrijft.11 De kijker ziet het personage dan als een moreel goed personage
die iets slechts doet en bouwt emotionele betrokkenheid met zo’n personage op, ondanks de slechte
eigenschappen die de film presenteert. Met dit onderzoek wil ik analyseren hoe emotionele
betrokkenheid wordt gevormd met de twee belangrijke personages van Green Book, om deze
vervolgens tegen elkaar af te zetten en een uitspraak te kunnen doen over de theorie van Flory. Om
de emotionele betrokkenheid op een structurele manier te onderzoeken maak ik gebruik van de
structure of engagement, zoals beschreven door Murray Smith en genuanceerd door Carl Plantinga.12
Deze wetenschappers gaan uit van een cognitieve filmbenadering, waarbij de toeschouwer als actief
wordt beschouwd.13 Het is relevant om in Green Book de structure of engagement te onderzoeken
omdat de analyse zo een uitspraak zal kunnen doen over hoe de film gelegenheid geeft voor

8

Britni Danielle, "Dr. Donald Shirley's Brother Calls 'Green Book' Portrayal 'A Symphony of Lies'," Essence, December
17, 2018, https://www.essence.com/entertainment/green-book-portrays-a-symphony-of-lies/.
9
Dan Flory, "Spike Lee and the Sympathetic Racist," The Journal of Aesthetics and Art Criticism 64, no. 1 (2006): 71.
10
Murray Smith, “Altered States: Character and Emotional Response in the Cinema” Cinema Journal 33, no. 4 (1994):
39.
11
Dan Flory, "Spike Lee and the Sympathetic Racist," 73.
12
Murray Smith, Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema (Oxford: Clarendon Press, 2004), 75.
Carl R. Plantinga, Moving Viewers: American Film and the Spectators Experience (Berkeley: University of California
Press, 2009), 108.
13
Richard Rushton and Gary Bettinson, “The Cognitive Turn: Narrative comprehension and character identification,” in
What Is Film Theory? An Introduction to Contemporary Debates by Richard Rushton and Gary Bettinson, (Berkshire:
Open University Press, 2010), 157.
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emotionele betrokkenheid, en hoe dit in verhouding staat tot het racistische thema van de film waar
veel kritiek op was. Het onderzoek wil geen concluderende uitspraak doen over de stereotiepe
personages in de film, maar wil onderzoeken hoe de emotionele betrokkenheid van de kijker
verdeeld is tussen de twee personages, om zo een geleerde mening te kunnen vormen over de
racistische kritieken die de film ontving.

2. Onderzoeksvraag
“Hoe verhoudt in Green Book de gelegenheid voor emotionele betrokkenheid van de kijker met
Tony Vallelonga zich tot de betrokkenheid met Don Shirley, uitgaande van de structure of
engagement?”

De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:
-

Hoe geeft Green Book gelegenheid voor herkenning (recognition) van de personages Tony
Vallelonga en Don Shirley?

-

Hoe geeft Green Book gelegenheid voor verbinding (alignment) met de personages Tony
Vallelonga en Don Shirley?

-

Hoe geeft Green Book gelegenheid voor loyaliteit (allegiance) met de personages Tony
Vallelonga en Don Shirley?

-

Hoe verhouden de emotionele betrokkenheid van de kijkers met Tony Vallelonga en Don
Shirley zich tot elkaar met oog op de kritiek van een blanke kijk op racisme die de film
ontving?

3. Theoretisch kader
3.1.Wetenschappelijke positionering
De centrale theorie binnen dit onderzoek, de structure of engagement, hoort thuis binnen de
cognitieve filmanalyse, zoals voor het eerst beschreven in de jaren tachtig door filmwetenschappers
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als David Bordwell, Edward Branigan en Noël Carroll.14 Cognitivisten kijken naar de emotionele
betrokkenheid van de kijker. Ze zien emoties niet als vormloze, chaotische gevoelens, maar als
structurele toestanden en beschrijven emoties als een combinatie van gevoelens, psychologische
veranderingen en cognities.15 Richard Rushton en Gary Bettinson beschrijven in “The Cognitive
Turn” dat deze onderzoeksbenadering uitgaat van een actieve toeschouwer die tijdens het kijken van
films gebruik maakt van de cognitieve en perceptuele capaciteiten die zij in het dagelijks leven ook
gebruiken.16 Carl Plantinga en Greg M. Smith beschrijven in Passionate Views dat in tegenstelling
tot de psychoanalisten, cognitieve wetenschappers ervan overtuigd zijn dat cognitie en emoties geen
vijanden zijn, maar juist samenwerken om emoties te begrijpen.17 Gregory Currie beschrijft in Arts
and Minds dat de cognitieve filmtheorie vooral voordelen kent bij de analyse van realistische films.18
Omdat Green Book is gebaseerd op een echt verhaal en daarmee onder het genre van de (deels)
biografische film valt, is de cognitieve filmanalyse een logische keuze als benadering van deze film.

3.2.Identificatie
Er is veel debat tussen filmtheoretici over het soort emotionele betrokkenheid dat het publiek kan
hebben met personages. Torben Grodal beargumenteert dat de kijker de situatie van een personage
mentaal simuleert en zo ook de doelen van een personage overneemt.19 Amy Coplan spreekt over
identificatie wanneer zij het over betrokkenheid met personages heeft, een term die door meerdere

14

David Bordwell, Narration in the Fiction Film (Madison: University of Wisconsin Press, 1985).
Branigan, Edward, Point of View in the Cinema: A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film (Berlin:
Mouton, 1984).
Carroll, Noël, Mystifying Movies: Fads & Fallacies in Contemporary Film Theory (New York: Columbia University
Press, 1988).
15
Carl Plantinga and Greg M. Smith, ed., Passionate Views: Film, Cognition, and Emotion (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 2005), 2.
16
Richard Rushton and Gary Bettinson, “The Cognitive Turn: Narrative comprehension and character identification,” in
What Is Film Theory?: An Introduction to Contemporary Debates, (Berkshire: Open University Press, 2010), 157.
17
Plantinga and Smith, Passionate Views: Film, Cognition, and Emotion, 2.
18
Gregory Currie, Arts and Minds, (Oxford: Clarendon Press, 2004), 162.
19
Torben Kragh. Grodal, Moving Pictures: A New Theory of Film Genres, Feelings, and Cognition (Oxford: Clarendon
Press, 2002), 84-86.
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wetenschappers zoals Noël Carroll en Edward Branigan als problematisch wordt ervaren.20 Zo
beargumenteert Carroll dat de kijker op films reageert als een externe waarnemer, en zich dus nooit
kan identificeren met personages.21 Dat een toeschouwer niet de situatie van een personage
overneemt, heeft volgens Carroll te maken met twee redenen: namelijk dat de toeschouwer vaak over
meer informatie beschikt dan het personage, en dat de emotionele reactie anders zal zijn door de
verschillende posities waarin de toeschouwer en het personage zich bevinden.22 Hij beargumenteert
dat identificatie met een personage zelden of nooit optreedt omdat sympathie geen eigen emotie is,
maar gericht is op iemand anders.23 Coplan reageert in haar artikel “Empathic Engagement with
Narrative Fictions” op Carrolls standpunt dat de emoties van personage en kijker verschillen: een
toeschouwer kan volgens haar wel empathie hebben voor een personage, maar tegelijk wel degelijk
zijn of haar eigen identiteit behouden.24 Berys Gaut borduurt voort op het idee van identificatie zoals
ook Coplin dat beschrijft. In zijn artikel “Identification and Emotion in Narrative Film” maakt hij
onderscheid tussen twee verschillende soorten identificatie: imaginaire en empathische identificatie.
Bij imaginaire identificatie plaatst de toeschouwer zich denkbeeldig in de situatie van het personage,
bij empathische identificatie neemt de toeschouwer daadwerkelijk de emoties over van het personage
door zichzelf in diens situatie te plaatsen.25 Gaut vat deze twee soorten identificatie samen onder de
term aspectual identification. Hij beargumenteert dat de toeschouwer bij het identificeren niet alle
eigenschappen van een personage overneemt, maar slechts de eigenschappen die nodig zijn voor het
inleven.26

20

Amy Coplan, "Empathic Engagement with Narrative Fictions," The Journal of Aesthetics and Art Criticism 62, no. 2
(2004): 148.
Carroll, Mystifying Movies, 350.
Branigan, Point of View in the Cinema, 34.
21
Carroll, Mystifying Movies, 350.
22
Noël Carroll, The Philosophy of Horror: Or Paradoxes of the Hear, (New York: Routledge, 1990), 90.
23
Noël Carroll, Minerva’s Night Out: Philosophy, Pop Culture, and Moving Pictures (Malden
Mass: Wiley-Blackwell, 2013), 41.
24
Coplan, “Empathic Engagement with Narrative Fictions,” 148.
25
Berys Gaut, “Identification and Emotion in Narrative Film,” in Passionate Views: Film, Cognition, and Emotion, ed.
Carl Plantinga and Greg M. Smith, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 204.
26
Idem, 205.
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Murray Smith beargumenteert dat identificatie slechts een verklaring is van hoe en waarom
de kijker reageert op fictieve personages, en tekortschiet bij het beschrijven van de daadwerkelijke
verbintenis tussen de film en de toeschouwer.27 Hij beschrijft drie niveaus van betrokkenheid met
personages en noemt deze de structure of sympathy. Smith spreekt niet zozeer over simulatie, zoals
Grodal dit beschrijft, maar beargumenteert wel, in tegenstelling tot Carroll, dat er empathie op kan
treden met personages. Murray Smith onderscheidt in zijn artikel “Altered States” twee verschillende
typen betrokkenheid met fictieve personages. Bij central imagining plaatst de kijker zichzelf in
dezelfde situatie als een personage in een film, bij acentral imagining beeld de kijker zich alleen in
hoe hij zich zou voelen als hij het personage zou zijn.28 Deze termen zijn vergelijkbaar met de
imaginaire en empathische identificatie die Berys Gaut beschrijft.

3.3. Structure of engagement
Murray Smith probeert met zijn introductie van de structure of sympathy het fenomeen van
emotionele betrokkenheid te vertalen naar een meer systematische verklaring van emotionele reacties
op fictieve personages.29 De structure of sympathy van Smith bestaat ten eerste uit de constructie van
een personage door de toeschouwer (recognition).30 De kijker herkent tekstuele elementen van het
personage aan de hand waarvan zij zich een beeld vormen, gebaseerd op echte mensen.31 Smith
gebruikt bij dit niveau het primacy effect, zoals beschreven door David Bordwell in zijn artikel
“Minding Movies”.32 Het gaat hierbij om de eerste indruk die de kijker van een personage krijgt, die
vormend blijft tijdens de rest van de film. Vervolgens kan er op twee manieren verbinding
(alignment) plaatsvinden: via spatio-temporele hechting en subjectieve toegang.33 Met spatio-

27

Murray Smith, Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema (Oxford: Clarendon Press, 2004), 2.
Murray Smith, “Altered States: Character and Emotional Response in the Cinema,” 39.
29
Idem, 34.
30
Smith, Engaging Characters, 75.
31
Idem, 82.
32
David Bordwell, "Minding Movies," Observations on Film Art, March 5, 2008, accessed March 20, 2019,
http://www.davidbordwell.net/blog/2008/03/05/minding-movies/.
33
Murray Smith, “Altered States,” 41.
28
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temporele hechting verwijst Smith naar de manier waarop een verhaal één of meerdere personages
kan volgen, terwijl subjectieve toegang ons vertelt wat personages denken, willen en voelen.34 Deze
twee begrippen kunnen worden gelinkt aan wat David Bordwell en Kristen Thompson beschrijven
als de reikwijdte en diepte van informatie.35 Bij reikwijdte gaat het om de perspectieven die de film
aanbiedt, waarbij de reikwijdte van de informatie beperkt of onbeperkt is. Bij een beperkte
informatievoorziening is de informatie gelinkt een één personage, bij een onbeperkte reikwijdte is
deze limitatie er niet. Bij de diepte van de informatie wordt er gesproken van een bepaalde
subjectiviteit of objectiviteit van de film.36 Ten slotte vinden er morele oordelen van de personages
plaats, dit noemt Smith allegiance.37 De kijker vormt een oordeel over de verschillende personages
en ordent deze vervolgens op basis van betrokkenheid in een system of preference.38 Carl Plantinga
beargumenteert dat er ook loyaliteit op kan treden los van een positieve morele evaluatie. Zo
benoemt hij dat sommige toeschouwers graag duimen voor de underdog, of voor personages met
dezelfde etniciteit of hetzelfde geslacht.39 Plantinga beschrijft in zijn boek Screen Stories: Emotion
and the Ethics of Engagement acht verschillende houdingen die kijkers kunnen hebben tegenover een
personage: opposition, antipathy, dislike, neutral intrest, liking, sympathy, allegiance en projection.40
Smith reageert in zijn artikel “Further Reflection” op deze kritiek en geeft toe dat allegiance ook in
enige mate los kan staan van een morele evaluatie. Ook beargumenteert hij in dit artikel dat er niet
alleen loyaliteit optreedt bij een positieve morele evaluatie: bijvoorbeeld als een personage zowel
goede als slechte houdingen en acties heeft kan er gesproken worden van een partial allegiance.

34

Ibidem.
David Bordwell and Kristen Thompson, Film Art: An Introduction (Madison, McGraw-Hill, 2013), 87.
36
Ibidem.
37
Smith, “Altered States,” 41.
38
Murray Smith, “Engaging Characters: Further Reflections” in Characters in Fictional Worlds: Understanding
Imaginary Beings in Literature, Film, and Other Media, ed. Jens Eder, Fotis Jannidis, and Ralf Schneider, (Berlin: De
Gruyter, 2010), 244.
39
Carl Plantinga, Moving Viewers: American Film and the Spectators Experience (Berkeley: University of California
Press, 2009), 108.
40
Carl Plantinga, Screen Stories: Emotion and the Ethics of Engagement (New York, NY: Oxford University Press,
2018), 201.
35
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Zelfs als er geen positieve morele houding gevormd wordt kan er sprake zijn van een loyaliteit, dit
noemt Smith een perverse allegiance.41
In Moving Viewers doopt Carl Plantinga het model van Smith om tot de structure of
engagement, omdat hij beargumenteert dat het model bijvoorbeeld ook antipathie en
onverschilligheid kan omvatten.42 Plantinga noemt de betrokkenheid van de kijker met personages
een complex fenomeen dat verschillende reacties met zich kan meebrengen. Hij bespreekt
sympathie, empathie, antipathie en neutraliteit als manieren van betrokkenheid met personages.43 Het
verschil tussen sympathie en empathie wordt duidelijk beschreven door Alex Neill in “Empathy and
(Film) Fiction”: bij empathie voel je met iemand mee, en bij sympathie voel je voor iemand.44 Deze
definities zijn te vergelijken met de eerder beschreven vormen van betrokkenheid die Berys Gaut
beschrijft als imaginaire en empathische identificatie, of Murray Smith beschrijft als acentral en
central imagining.45
De analyse van Green Book gaat uit van een cognitieve onderzoeksbenadering en maakt
daarbij gebruik van de structure of engagement, zoals beschreven door Murray Smith en Carl
Plantinga. Omdat identificatie een complex begrip is, zal dit begrip niet worden gebruikt: het
onderzoek richt zich op de emotionele betrokkenheid met personages.

4. Methode
Om de emotionele betrokkenheid met Tony en Shirley in Green Book te onderzoeken zal een
tekstuele analyse worden uitgevoerd. Er zal vanuit cognitief perspectief worden gekeken naar de
gelegenheid die de film geeft om emotionele betrokkenheid met de personages te vormen met de

41

Smith, "Engaging Characters," 84.
Carl Plantinga, Moving Viewers: American Film and the Spectators Experience (Berkeley:
University of California Press, 2009), 106.
43
Plantinga, Moving Viewers, 101.
44
Alex Neill, “Empathy and (Film) Fiction,” in Post-theory: Reconstructing Film Studies ed. Noël Carroll and David
Bordwell, (Madison: University of Wisconsin Press, 2009), 281.
45
Smith, “Altered States,” 39.
Gaut, “Identification and Emotion in Narrative Film,” 204.
42
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structure of engagement van Murray Smith en Carl Plantinga als uitgangspunt. Herkenning binnen
deze structuur wordt onderzocht aan de hand van het primacy effect zoals beschreven door David
Bordwell. 46 Het gaat hierbij om de eerste indruk die de kijker van een personage krijgt, die vormend
blijft tijdens de rest van de film.
Het tweede niveau binnen de structure of engagement is verbinding. Het gaat hierbij om de
reikwijdte en diepte van de informatie die vrijgegeven wordt tijdens de film, zoals beschreven door
Bordwell en Thompson in Film Art.47 Murray Smith definieert hier spatio-temporele verbinding en
subjectieve toegang als belangrijke begrippen. Om deze informatie te onderzoeken wordt gekeken
welke informatie wanneer vrijgegeven wordt, en vanuit wiens standpunt dit is. Ook cinematografie
speelt hierin een belangrijke rol, met bijvoorbeeld point-of-view shots die toegang geven tot acties of
gedachten van personages. Ten slotte wordt de loyaliteit van de kijker onderzocht binnen de
structure of engagement. Bij loyaliteit gaat het vooral om de morele evaluatie van personages door
het publiek.48 Deze evaluatie kan tijdens de hele film meermaals veranderen, maar binnen de analyse
zal vooral gefocust worden op het definitieve oordeel dat plaatsvindt in de laatste scènes van de film.
Plantinga beschrijft dat empathiescènes vaak aan het einde van de film plaatsvinden omdat hier de
meeste context is opgebouwd.49 Na de toepassing van de structure of engagement voor Tony en
Shirley zullen de uitkomsten van deze structuur gelinkt worden aan de kritieken die Green Book
ontving over de “blanke kijk op racisme” die de film zou weergeven.

46

David Bordwell, "Minding Movies.".
Bordwell and Thompson. Film Art, 83.
48
Smith, “Altered States,” 41.
49
Plantinga, “The Scene of Empathy and the Human Face on Film,” 244.
47
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5. Analyse
5.1. Herkenning (recognition)
Herkenning binnen de structure of engagement beschrijft hoe de toeschouwer een personage
construeert. Bij films gaat dit doorgaans om een mens, maar het kan ook een dier, robot of
buitenaards wezen zijn. Daarom spreek Murray Smith van een menselijke agent die moet voldoen
aan een aantal voorwaarden, beschreven in het persoonschema van socioloog Marcel Mauss.50 Door
een personage als mens te ervaren is de toeschouwer in staat om schemata uit zijn sociale
werkelijkheid te gebruiken om de tekst te begrijpen.51 Tony Vallelonga en Don Shirley zijn beide
personages gebaseerd op daadwerkelijke mensen die geleefd hebben, het zal dan ook niet moeilijk
zijn voor de toeschouwer om de twee als mens te herkennen. Herkenning gaat uit van de
zogenoemde mimetic hypothesis. Toeschouwers begrijpen dat personages slechts een collectie zijn
van tekstueel beschreven eigenschappen, maar gaan ervanuit dat deze eigenschappen overeenkomen
met eigenschappen die we vinden in personen in de echte wereld.52 Om de herkenning van Tony
Vallelonga en Don Shirley te analyseren wordt er gekeken naar het primacy effect. David Bordwell
beschrijft in Narration in the Fiction Film hoe de eerst vrijgegeven informatie over een personage
voor het publiek een referentiekader vormt waarin zij de daaropvolgende informatie zoveel mogelijk
binnen proberen te passen.53 Ook Murray Smith past deze theorie toe in Engaging Characters
wanneer hij spreekt over recognition.54 Deze hypothese blijft de toeschouwer de hele film
vasthouden, tenzij er genoeg bewijs wordt aangeleverd om deze bij te stellen.55 Bordwell
beargumenteert dat filmmakers vaak gebruik maken van deze psychologische aannames: wanneer
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een nieuw personage geïntroduceerd wordt in een film, wordt hij of zij vaak meteen gekarakteriseerd
door een aantal sleutelkenmerken.56
De kijker maakt kennis met Tony ‘Lip’ Vallelonga wanneer hij aan het werk is in de
populaire nachtclub Copacabana (segment I, zie bijlage 1). De kijker leert dat Tony een werknemer
is van deze nachtclub. De manier waarop hij zich beweegt door de club suggereert al meteen een
imposante persoonlijkheid. Tony observeert hoe maffiabaas Loscudo meerdere mensen fooi geeft
terwijl hij zijn hoed afgeeft bij de garderobedame en haar opdraagt deze met haar leven te
beschermen. Wanneer Loscudo verder loopt biedt Lip de vrouw geld om Loscudo’s hoed af te geven.
De manier waarop Tony praat identificeert hem als een Italiaans-Amerikaans personage. Tony’s
accent is prominent aanwezig: de kijker hoort een mix van een plat New Yorks en Italiaans accent.
Wanneer er een gevecht uitbreekt in de nachtclub wordt Tony geroepen en gooit hij de man de stoep
op. Wanneer deze hem een klap probeert te geven slaat Tony de man in elkaar. De kijker weet nu dat
Tony een uitsmijter is die je beter niet in de weg kunt staan. Als toeschouwer word je tot op heden
niet uitgenodigd een positieve indruk te hebben van het personage. Deze indruk verbetert niet
wanneer Loscudo de Copacabana in brand steekt omdat hij zijn hoed niet kan vinden. Tony zoekt
vervolgens de maffiabaas op, doet alsof hij de hoed gevonden heeft en neemt hiervoor een dikke fooi
aan. De kijker leert dat Tony zelfzuchtig en meedogenloos is als het gaat om geld.
De eerste indruk van Tony verzacht echter wanneer hij zijn kleine appartement binnenstapt.
De kijker wordt nu geconfronteerd met een zeer humane scène waarin hij zijn slapende kinderen
instopt en een kus geeft en zich innestelt naast zijn vrouw. Nu zien we de menselijke kant van de
eerder imposante man. De kijker kan concluderen dat hij het geld nodig heeft voor zijn vrouw en
kinderen, deze informatie verandert Tony van een meedogenloze man naar een meedogenloze man
met een klein hartje. Deze gemengde karakterisering wordt ondersteund door het kleurencontrast
tussen de twee scènes: de fragmenten waarin Tony zich misdraagt zijn een harde kleur rood (zie
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afbeelding 1 en 2), terwijl de fragmenten met zijn vrouw en kinderen een rustige en vredige blauwe
kleur hebben (afbeelding 3 en 4). Dit gemengde gevoel van de kijker wordt in de daaropvolgende
scène weer op de proef gesteld wanneer er twee zwarte loodgieters over de vloer komen. Tony’s
vrouw Doloris gedraagt zich netjes tegenover de mannen en biedt hun ook wat te drinken aan. Zodra
zij de mannen uitlaat, loopt Tony naar de keuken, pakt hij de twee glazen uit de gootsteen en gooit
hij ze in de prullenbak. De kijker wordt hier zeer direct geconfronteerd met de racistische aard van
het personage waarbij de kijker naar alle waarschijnlijkheid antipathieke gevoelens vormt. Omdat
deze scène nog onderdeel is van de introductie van Tony's karakter, kan de kijker door het primacy
effect op elk moment in de film terugdenken aan deze scène.

Afbeelding 1. De eerste kennismaking met Tony, hij
wijst een koppel naar hun tafel. Hij oogt meteen
imposant.

Afbeelding 2. Tony slaat een man in elkaar nadat deze
hem een klap probeerde te geven.

Afbeelding 3. Tony kust zijn zoontje op het voorhoofd
en stopt hem in.

Afbeelding 4. Tony nestelt zich in naast zijn vrouw.

De kijker maakt kennis met Don Shirley wanneer Tony een sollicitatiegesprek heeft voor een
chauffeursfunctie nadat hij zijn baan tijdelijk kwijtraakte gezien de renovatie bij de Copacabana
(segment X). De kijker krijgt eerst een kijkje in het appartement van Shirley terwijl Tony wacht. Het
is een groot appartement met een hoog plafond en gigantische ramen met uitzicht over Manhattan.
De kamer is gevuld met allerlei kunst zoals Afrikaanse beeldwerken, een gouden Boeddha en een
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twee meter lange olifantenslagtand. Voordat Shirley de kamer binnenkomt stelt de kijker zich door
deze mise-en-scène al een rijke en gecultiveerde man voor. Deze hypothese wordt bevestigd wanneer
Shirley de kamer binnenkomt en zich voorstelt aan Tony. De kijker identificeert Shirley als een
Afro-Amerikaanse man ergens in de dertig. Hij is gekleed in een traditioneel Afrikaans gewaad. Er is
een duidelijk contrast tussen de twee personages. Waar Tony volks en met een Italiaans-Amerikaans
accent praat, spreekt Shirley op een verfijnde en erudiete manier. Shirley neemt plaats op een troon
die middenin de kamer staat en de twee beginnen een gesprek. Op afbeelding 5 is te zien dat Shirley
op een voetstuk is geplaatst: Tony moet naar hem opkijken waardoor de machtsverdeling tussen de
twee hier voor het eerst duidelijk te zien is. Door de manier waarop Don praat en beweegt, en het feit
dat hij plaatsneemt op een troon, herkent de kijker hem als een elitair en trots personage. Het
kleurgebruik in deze scène laat dit ook overkomen: Shirley wordt omringt door een gouden kleur.
Hij vertelt dat hij een muzikant is en van plan is een tour te doen in het Zuiden van de Verenigde
Staten. Ook vraagt hij Tony of Tony er problemen mee heeft om voor een zwarte man te werken.
Hier ziet de kijker dat Shirley zich duidelijk bewust is van de racistische tijd waarin hij leeft, en kan
hierdoor enige sympathie voor het personage zijn situatie ontstaan

Afbeelding 5. Shirley oogt elitair wanneer hij
plaatsneemt op de troon in zijn appartement.

Afbeelding 6. De kijker kan enige sympathie vormen
wanneer Shirley begint over zijn tour in het zuiden als
zwarte man.

5.2. Verbinding (alignment)
Om de verbinding te onderzoeken wordt gekeken naar het bereik en de diepte van informatie zoals
beschreven door David Bordwell en Kristin Thompson in Film Art. Hierin gaat het bij het bereik
over de mate waarop de toegang tot informatie beperkt of onbeperkt gelinkt is aan een bepaald
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personage. Wanneer dit wel zo is, is er sprake van een spatio-temporele toegang tot dat personage.57
Bij de diepte gaat het erom of deze informatie vervolgens objectief of subjectief is. Wanneer deze
subjectief is tot de gedachten van een personage spreken we van een subjectieve toegang.58 De
toegang tot informatie in Green Book is beperkt. De kijker is voornamelijk afhankelijk van het
perspectief van Tony Lip om te weten wat er aan de hand is in de film. Bij spatio-temporele hechting
gaat het om het inzicht van de kijker in de acties van het personage. In Green Book is de kijker
verbonden met Tony Lip. Shirley is tijdens zijn eerste scène nog een groot raadsel voor de kijker, en
ze leren hem pas beter kennen wanneer Lip dit ook doet. Zo wordt de eenzaamheid van Shirley
duidelijk wanneer Tony een sigaret besluit te roken op zijn balkon in segment XXI. Hij ziet Shirley
op zijn balkon zitten met een fles alcohol terwijl hij twee blanke stellen op de begane grond
observeert. In deze scène is ook het camerawerk opvallend. Op afbeelding 7 is te zien dat de
cameravoering ver weg van Shirley blijft, iets dat zijn eenzaamheid benadrukt. De camera voert een
medium close-up naar Tony en op zijn gezicht is duidelijk emotie te zien (afbeelding 8). Als kijker
zie je, net als Tony, een kant van Shirley die nog niet eerder benadrukt was. Er komt hierbij nieuwe
informatie over Shirley vrij, echter allemaal vanuit het standpunt van Tony, waardoor de informatie
beperkt blijft. In deze scène is Tony vanaf een hoger standpunt te zien, waardoor de machtsverdeling
op een andere manier wordt weergegeven dan in de ontmoetingsscène van Tony en Shirley.

Afbeelding 7. Shirley bekijkt vanaf zijn balkon vier
blanke mensen die plezier maken.

57
58

Afbeelding 8. De kijker kijkt vanuit het standpunt van
Tony. Shirley weet niet dat hij bekeken wordt.

Bordwell and Thompson, Film Art, 90-91.
Ibidem.
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De kijker heeft van de 57 segmenten in de film, vijf keer een korte spatio-temporele hechting
met Don Shirley, zoals te zien in het segmentatieschema in bijlage 1. Dit is bijvoorbeeld in segment
XXXII, wanneer Tony en Shirley van elkaar worden gescheiden omdat Shirley in een apart hotel
voor kleurlingen moet overnachten. We zien een vergelijkbare scène als de balkonscène in segment
XXI. De kijker ziet Shirley buiten zijn appartement zitten met een fles alcohol, dit keer terwijl hij
een balspel tussen drie zwarte hotelgasten observeert. De mannen nodigen hem uit mee te doen maar
Shirley wijst dit af. “You too high and mighty?” vraagt een van de mannen. In deze scène ziet de
kijker hoe Don niet alleen een buitenbeentje is binnen de blanke, maar ook binnen de zwarte
gemeenschap. De cameravoering in deze scène is subjectief, dit is te zien door de over-de-schouder
shots tijdens het gesprek. De subjectieve cameravoering vanuit het perspectief van Shirley is een
uitzondering in de film. In de scène daarna wijzigt de spatio-temporele hechting weer terug naar
Tony (segment XXXIII), die in zijn hotelkamer zit wanneer er op de deur geklopt wordt. De
toeschouwer heeft waarschijnlijk de hypothese gevormd dat dit Shirley is omdat Shirley de mannen
vertelde een vriend te gaan ontmoeten. Het was dus verbazend dat het een van de bandleden blijkt te
zijn, die Tony vertelt dat Shirley in de problemen zit. De kijker komt er tegelijk met Tony achter dat
Shirley naar een bar is gegaan. Hier is de reikwijdte van de informatie dus weer gelinkt aan Tony.

Afbeelding 9. De cameravoering is duidelijk vanuit het
perspectief van Shirley wanneer hij praat met de twee
zwarte mannen.

Afbeelding 10. De cameravoering is hier weer duidelijk
vanuit Tony, er is hier zelfs bijna sprake van een pointof-view shot.

Carl Plantinga beargumenteert in “The Scene of Empathy and the Human Face on Film” dat
er een grotere kans is een emotionele betrokkenheid te creëren wanneer de aandacht van de camera
op een personage gefocust is, bijvoorbeeld door middel van close-ups, oppervlakkige focus of point-
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of-view shots.59 Dat de cameravoering subjectief gericht is naar Tony is het meest duidelijk te zien in
de dialoogscènes tussen de twee personages, zoals te zien is op afbeelding 11 en 12. Don Shirley
wordt voornamelijk in beeld gebracht door middel van over-de-schouder shots vanuit Tony, terwijl
Tony vaak wordt laten zien met medium close-ups zonder Shirley in beeld. Ook de scènes in de auto
laten een bepaalde verhouding zien (afbeelding 13 en 14). De camera filmt voornamelijk vanuit de
voorkant van de auto waardoor Tony als bestuurder prominenter in beeld staat. Ook als de focus van
het beeld verschuift wanneer Shirley iets zegt, blijft Tony duidelijk in het beeld te zien. In deze shots
in de auto is echter ook de machtsverhouding tussen Tony en Shirley goed zichtbaar: Tony is de
chauffeur, en Shirley is zijn werkgever.

Afbeelding 11. Shirley wordt vooral getoond door
middel van over-the-shoulder shots vanuit Tony.

Afbeelding 12. Dit terwijl Tony ook medium close-up
shots krijgt.

Afbeelding 13. Omdat Shirley achterin de auto zit
focust het beeld zich prominent op Tony.

Afbeelding 14. Zelfs als de focus van het beeld
verschuift naar Shirley, blijft Tony prominent in
beeld.

De machtsverhouding tussen Tony en Shirley verandert echter weer richting het einde van de
film. Tony wil graag op tijd thuis zijn voor kerst met zijn familie. Na uren achter elkaar in de sneeuw
gereden te hebben, wil hij het opgeven en een paar uurtjes slapen. De film springt vervolgens enige
tijd vooruit, en de kijker ziet nu Shirley achter het stuur van de auto zitten met Tony die achterin ligt
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te slapen. Samen met de machtsverhouding verandert nu ook het camerawerk in deze scène. Shirley
is nu prominent in beeld. Plantinga beschrijft dat ook de duur van een shot of scène invloed uitoefent
op de mogelijkheid van een emotionele reactie.60 Volgens Plantinga zijn korte shots vaak bedoelt om
informatie over te brengen, terwijl langere shots vaak gevoelens uitlokken.61 Hier is een interessante
afwijking te zien in de spatio-temporele hechting met Tony: de shots met Shirley in beeld zijn
namelijk in meerdere scènes langer dan de shots gericht op Tony. Hieruit kan worden opgemaakt dat
de verbinding, alhoewel in ongelijke hoeveelheid, zeker met beide personages plaatsvindt.
Alhoewel het verhaal vanuit Tony Lip verteld wordt, blijft de diepte van de informatie
voornamelijk objectief. De enige subjectieve toegang tot personages in de film, zijn te zien in de
brieven aan Tony’s vrouw. Hij leest de brieven niet voor, maar de kijker krijgt deze toch – via zijn of
Dolores' – stem te horen. In de eerste twee brieven krijgt de kijker hierdoor enige toegang tot de
gedachten van het personage van Tony: zo leren we dat Tony Shirley een genie vindt, maar ook de
eenzaamheid van Shirley opmerkt en denkt dat Shirley daarom veel drinkt. De subjectieve toegang
begint echter de verschuiven wanneer Shirley Tony begint te helpen met het schrijven van de
brieven. Nu krijgt de kijker ook enige toegang tot de gedachtegang van Shirley: de kijker hoort
bijvoorbeeld de liefde voor de Amerikaanse landschappen in zijn woorden. Met het analyseren van
de reikwijdte en diepte van de informatieverschaffing kan geconcludeerd worden dat Green Book
voornamelijk een interne focalisatie hanteert met Tony Lip zoals beschreven door Edward Branigan
in Narrative Comprehension and Film.62 Bij deze vorm van focalisatie is er sprake van een intieme
manier van ervaren doordat er privé- en subjectieve ervaringen gepresenteerd worden.63 De kijker is
al vanaf het begin van de film gehecht aan Tony, bijvoorbeeld door de subjectieve cameravoering, en
krijgt zo toegang tot zijn subjectieve ervaringen.
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5.3. Loyaliteit (allegiance)
Bij loyaliteit draait het om de morele evaluatie van personages door de toeschouwer. Murray Smith
beschrijft dat dit begrip het meest dichtbij staat bij het abstracte concept van identificatie.64
Allegiance is afhankelijk van de mate waarop toeschouwers denken betrouwbare toegang te hebben
tot de gemoedstand van het personage, in hoeverre zij de context van de acties van het personage
begrijpen en de morele evaluatie die zij op basis van deze kennis maken.65 Loyaliteit scheidt zich af
van herkenning en verbinding omdat het om zowel een emotionele als cognitieve reactie gaat.66
Smith beargumenteert dat toeschouwers een rangschikking maken van personages op basis van een
morele structuur, hierin spelen meerdere factoren een rol waarvan hij er een aantal beschrijft. Het
gaat hierbij bijvoorbeeld om de acties van personages: bedachtzaamheid, vrijgevigheid en
bezorgdheid van personages naar de fysiek en sociaal zwakke personages kunnen zorgen voor een
positieve evaluatie.67 Tony en Shirley representeren beide een sociaal zwakkere bevolkingsgroep in
Green Book. Hoofdpersonage Tony staat voor de lagere klasse arbeider die wanhopig zijn gezin wil
onderhouden. Het personage van Shirley verwijst naar de Afro-Amerikaanse samenleving die het in
de Verenigde Staten niet makkelijk heeft. Het feit dat de personages in de film met elkaar
opgescheept zitten en verantwoordelijk zijn voor elkaar, maakt dat de kijker gelegenheid krijgt een
positieve evaluatie te vormen van beide personages. Tony helpt Shirley met de racistische
confrontaties waar hij mee te maken heeft en neemt het vaak voor hem op, bijvoorbeeld wanneer
Shirley een maatpak wil passen maar de winkelier dit niet toestaat. Shirley, op zijn beurt, helpt Tony
met de brieven aan zijn vrouw en verschaft Tony van werk zodat hij eten op tafel kan zetten bij zijn
gezin.

64

Ibidem.
Idem, 85.
66
Ibidem.
67
Idem, 86.
65

22

Loyaliteit is in grote mate afhankelijk van de informatie die de kijker heeft over personages,
en verandert daardoor vaak gedurende de film.68 De kijker leert in eerste instantie het meest over
Tony: zijn werk- en thuissituatie zijn al vanaf het begin van de film duidelijk en de camera is
voornamelijk met hem verbonden. Door deze spatio-temporele hechting denkt de kijker betrouwbare
toegang te hebben tot de gemoedstand van het personage, en wordt de kijker ook uitgenodigd de
context van de acties van Tony te begrijpen. Dir zijn beide belangrijke factoren bij de vorming van
loyaliteit.69 Ten slotte heeft de morele evaluatie invloed op de loyaliteit aan Tony. De kijker zal
hierdoor het eerste deel van de film een partial allegiance met hem vormen. Deze vorm van
verbinding wordt door Murray Smith beschreven in “Engaging Characters: Further Reflections” en
verwijst naar de manier waarop kijkers sympathieke gevoelens hebben voor sommige houdingen en
acties van het personage, maar antipathieke gevoelens voor andere.70 Deze antipathieke gevoelens
vormen zich aan het begin van de film, door de agressieve en racistische aard van het personage van
Tony. Deze partial allegiance verdwijnt echter wanneer Tony bevriend raakt met Shirley, en de
kijker zijn racistische trekken ziet verdwijnen.
Het personage van Shirley blijft een groot deel van de film een groot mysterie. De kijker
wordt alleen verschaft van informatie over Shirley, wanneer Tony informatie te weten komt, wat
maakt dat de toeschouwer wellicht niet zozeer denkt betrouwbare toegang te hebben tot de
gemoedstand van het personage. Toch is Tony een observerend personage dat wel degelijk doorheeft
hoe Shirley zich voelt en hier sympathie voor opbouwt. Het feit dat de kijker verbonden is met een
personage dat Shirley van dichtbij observeert, maakt dat de kijker hem ook van dichtbij waarneemt.
De kijker krijgt steeds meer te weten over de beweegredenen van Shirley, wellicht niet door direct
verbonden te zijn met hem, maar door hoe anderen hem observeren. Een voorbeeld hiervan is de zien
in segment L, waar Tony een van de bandleden vraagt waarom Shirley door het Zuiden reist en het
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nooit voor zichzelf opneemt als hij slecht behandeld wordt. Het bandlid antwoordt aan de hand van
een anekdote over de eerste zwarte man die klassieke muziek speelde in het Zuiden en in elkaar
geslagen werd. Hij eindigt zijn verhaal met de woorden: “It takes courage to change people’s hearts”.
Het zijn momenten als deze dat de kijker op een secundaire wijze toegang krijgt tot de gemoedstand
en gedachtegang van Don Shirley, waarbij te beargumenteren is dat zij zeker een vorm van loyaliteit
opbouwen voor het personage. Plantinga beschrijft in zijn boek Screen Stories: Emotion and the
Ethics of Engagement acht verschillende houdingen die kijkers kunnen hebben tegenover een
personage: opposition, antipathy, dislike, neutral intrest, liking, sympathy, allegiance en projection.71
Wanneer we de twee personages in dit spectrum plaatsen, wil ik beargumenteren dat waar Tony
meer in het allegiance-gebied ligt, de kijker een sympathie vormt met Shirley. Hier is het
onderscheidt tussen deze twee begrippen belangrijk. Plantinga beschrijft sympathie als een zorg
hebben voor een personage omdat deze lijdt of oneerlijk behandeld wordt, vaak gezamenlijk met
congruente emoties.72 Bij allegiance legt Plantinga de nadruk op de positieve houding die de kijker
heeft tegenover een personage door de grote informatieverschaffing die het verhaal biedt over het
personage. Hier speelt ook de morele evaluatie en/of de belofte van morele vooruitgang een rol.73
Carl Plantinga beschrijft in zijn artikel “The Scene of Empathy and the Human Face on Film”
dat films vaak empathie proberen op te wekken nadat een personage een bepaald offer maakt.74 Deze
theorie is te koppelen aan een van de laatste scènes in Green Book. In deze scène mag Shirley niet
dineren met de rest van het gezelschap omdat hij niet welkom is in het restaurant waar hij later die
avond zou spelen. Na een discussie met de eigenaar geeft Shirley hem een ultimatum: hij mag eten in
het restaurant en speelt het concert, of hij eet niet en gaat naar huis. Nadat de eigenaar Tony probeert
om te kopen om Shirley toch te laten spelen zegt Shirley tegen Tony: “It’s alright, Tony. I’ll play... If
you want me to.” De reden dat Shirley dit voor Tony zou doen, is omdat Tony de andere helft van
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zijn loon van de platenmaatschappij pas krijgt wanneer Shirley alle shows gespeeld heeft. Tony is
een moment stil maar zegt vervolgens: “Nah, let’s get the fuck outta here.” Shirley en Tony zijn in
deze scène beide bereid een groot offer voor de ander te maken. Shirley is bereid zijn trots op te
geven en het concert te spelen ondanks de racistische organisator en Tony is bereid een groot bedrag
op te geven zodat Shirley het concert juist niet hoeft te spelen. Omdat in deze scène Tony
uiteindelijk het personage is dat daadwerkelijk het offer maakt, kan hier worden beargumenteerd dat
er voor hem meer sympathie optreedt.

Afbeelding 15. Shirley zegt tegen Tony: “It’s alright,
Tony. I’ll play... If you want me to.”De camera blijft op
afstand.

Afbeelding 16. Tony denkt hier even over na maar zegt
dan: “Nah, let’s get the fuck outta here.” De camera is
dichtbij om zijn conflict te kunnen lezen.

5.4. Betrokkenheid en racisme
In “Spike Lee and the Sympathetic Racist” beschrijft Dan Flory een bepaald type personage in Spike
Lee films, dat functioneert als een “sympathieke racist”: personages met wie het reguliere publiek
zich makkelijk verbindt, maar die hun racistische overtuigingen omarmen en racistische daden
verrichten.75 Flory beargumenteert dat door zelfbewuste blanke kijkers een positieve loyaliteit te
laten vormen met personages wiens racistische aard worden onthuld tijdens de film, Lee zijn kijkers
uitnodigt om op een meer complexe manier te kijken naar wat het betekent blank te zijn.76 In eerste
opzicht lijkt Tony Vallelonga een sympathieke racist zoals ook Spike Lee gebruikt in zijn films. Er is
echter een groot verschil op te merken. Lee beeldt in zijn films racistische personages sympathiek af,
om vervolgens de kijkers te vervreemden van dergelijke personages door de schadelijkheid van deze
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racistische uitingen te onthullen. Dit doet hij om de kijker de mogelijkheid te bieden bepaalde
opvattingen over witheid op een analytische manier te bekijken. De schade van Tony’s racisme komt
echter niet terug in Green Book. Tony’s racisme komt voor het eerst aan het licht wanneer hij de
glazen waaruit twee zwarte loodgieters eerder gedronken hadden weggooit. Dit geeft het publiek de
kennis dat Tony niet uit dezelfde glazen wil drinken als Afro-Amerikanen. De schadelijkheid van
Tony’s racistische uitingen komen echter nooit expliciet in Green Book naar voren. Flory noemt in
zijn artikel ook het verschil tussen acentral en central imagining, zoals beschreven door Murray
Smith. Hij beargumenteert dat Spike Lee’s blanke personages op een acentral, en dus sympathieke
manier presenteert, in plaats van op een central, en dus empathische manier. Dit om de kijker aan te
sporen op een afstandelijke manier kritisch te reflecteren op het blanke personage.77 Hier is echter
ook een verschil te zien met Green Book. In de film is de kijker grotendeels verbonden met Tony,
wat hen uitnodigt hem vanuit een empathisch oogpunt te bekijken.
Berys Gaut beargumenteert in “Film Authorship and Collaboration” hoe het publiek het
racistische personage, de Italiaans-Amerikaanse pizzeria-eigenaar in Do The Right Thing, niet als
een sympathieke racist ziet – zoals regisseur Spike Lee dit wel bedoelde – maar als een empathisch
en moreel goed personage.78 Flory geeft twee redeneringen waarom racistische personages niet als
racistisch worden weggeschreven. Ten eerste zien sommige kijkers deze zaken als een reflectie op
“hoe dingen waren in die tijd.”79 In Engaging Characters beschrijft Murray Smith hoe kijkers de
personages niet alleen beoordelen volgens hun ‘normale’ moralen, maar ook op basis van de interne
morele structuur, ook wel de co-tekst genoemd: het gaat hier om de context van de tekst, dat eigen
waarden hanteert.80 Green Book speelt zich af in de jaren zestig, waarin het overgrote blanke deel
van de Verenigde Staten racistisch was. De co-tekst wordt hier dus aangepast naar de tijd waarin de
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film zich afspeelt. Ten tweede kunnen kijkers de racistische acties van Tony zien als niet
representatief voor het betreffende personage. In plaats daarvan worden zijn acties gezien als een
uitzondering op zijn algehele goede karakter – een “amalgaam” in de terminologie van Smith: hij
wordt gezien als een goed persoon die iets slechts doet, of een rationeel persoon die wordt verslagen
door een irrationele wereld.81 Deze verklaringen passen beter in de bestaande schematas van het
publiek bij het bekijken van raciale zaken, zowel in films als in het dagelijks leven. Flory
beargumenteert dat de film het publiek meerdere cues aanreikt die pizzeria-eigenaar Sal typeren als
een racist, maar dat deze dimensie vaak niet opgemerkt worden door het blanke publiek. Alhoewel
men kan beargumenteren dat Green Book ook dergelijke cues geeft, is dit zeker in mindere mate dan
in Do The Right Thing, waarin het hoofdpersonage bijvoorbeeld regelmatig het scheldwoord
“nigger” gebruikt. In Green Book wordt het racistische gedrag van Tony voornamelijk
gebagatelliseerd omdat hij veel minder racistische uitlatingen doet dan andere blanke personages in
de film. Het weggooien van de glazen hadden geen schadelijke effecten en zijn vooroordelen over
bijvoorbeeld de muziek en het eten van de Afro-Amerikaanse bevolking lijken kinderspel als je ze
vergelijkt met de racistische acties waar Shirley mee te maken krijgt, bijvoorbeeld wanneer hij alleen
het buitentoilet mag gebruiken.

6. Conclusie en discussie
In deze conclusie zal ik reflecteren op de bevindingen uit de analyse en antwoord proberen te geven
op de alomvattende hoofdvraag: “Hoe verhoudt in Green Book de gelegenheid voor emotionele
betrokkenheid van de kijker met Tony Vallelonga zich tot de betrokkenheid met Don Shirley,
uitgaande van de structure of engagement?”
Ik concludeer dat de emotionele betrokkenheid met Tony beschreven kan worden als central
imagining. Bij central imagining plaatst de kijker zichzelf in dezelfde situatie als een personage in
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een film.82 Tony wordt eerder aan de kijker geïntroduceerd en de informatieverstrekking blijft, op
een paar uitzonderingen na, vooral gelinkt aan zijn perspectief. Er is dus veel spatio-temporele
hechting met Tony. De kijker evalueert Tony als een moreel goed personage, zijn racistische
eigenschap wordt snel weggeschreven: deze acties worden gezien als een uitzondering op zijn
algehele goede karakter.83 Hier is ook het verschil te zien met de “sympathieke racisten” die Spike
Lee in zijn films gebruikt. Lee laat kijkers op een acentral manier een positieve loyaliteit voor
racistische personages vormen, om de kijkers vervolgens de vervreemden van deze personages door
de schadelijkheid van deze racistische acties te onthullen.84 Deze schadelijkheid komt echter niet
terug bij het personage van Tony in Green Book, Tony wordt nooit van de kijker vervreemd.
Waar de emotionele betrokkenheid met Tony dus beschreven kan worden als central
imagining, wil ik concluderen dat deze betrokkenheid met Shirley zich op een acentral manier
voordoet. Bij acentral imagining beeld de kijker zich alleen in hoe hij zich zou voelen als hij het
personage zou zijn.85 Vooral bij het personage van Shirley werden de beperkingen van de structure
of engagement duidelijk: alhoewel er in feite bijna geen daadwerkelijke spatio-temporele hechting is
met Shirley, wil ik toch beargumenteren dat er verbinding met hem optreedt. Het feit dat de kijker
verbonden is met een personage dat Shirley van dichtbij observeert, maakt dat de kijker hem ook van
dichtbij waarneemt. De kijker krijgt steeds meer te weten over de beweegredenen van Shirley,
wellicht niet door direct verbonden te zijn met hem, maar door hoe anderen hem observeren. Ik
beargumenteer dat er met hem geen allegiance, maar sympathie optreedt: Shirley is een personage
waar de kijker een bepaalde zorg voor heeft omdat hij lijdt en oneerlijk wordt behandeld.86
Het theoretische uitgangspunt van dit onderzoek, de structure of engagement, is een
bruikbaar model om op een systematische manier de emotionele betrokkenheid in een film te
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onderzoeken. Green Book bleek echter tijdens het analyseren op dit gebied een ingewikkelde film
met veel scènes die op meerdere manieren te interpreteren zijn. De structure of engagement bleek
een model dat structuur bood, maar zich daardoor ook erg inperkte tot de drie niveaus van
betrokkenheid en de daarbij behorende termen. Met de analyse van Green Book blijkt dat de
emotionele betrokkenheid met personages niet zo zwart-wit wordt geconstrueerd als de structure of
engagement suggereert. Door de kritieken over racisme die de film ontving te analyseren op een
niveau van emotionele betrokkenheid kon een uitspraak worden gedaan over de manier waarop de
film de uitspraken van Tony wegschreef door de kijken uit te nodigen centrale emotionele
betrokkenheid met hem te vormen. Om een uitspraak te kunnen doen over kritieken dat de film
stereotyperingen van de “blanke verlosser” en “magische neger” naleefde, zal het onderzoek echter
moeten worden uitgebreid. Hier zou moeten gekeken worden naar de eigenschappen van deze type
personages, om ze vervolgens te vergelijken met de karakteristieken van Tony en Shirley.
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Bijlage 1: segmentatieschema
Segment
I

Tijdscode
0:00

II

2:20

Gebeurtenis
New York City, 1962. Dansclub, duidelijk voor rijkeren. Mannen in pakken,
vrouwen in jurken. Zien een man in rood pak, duidelijk dat hij aan het werk is:
zet mensen aan een tafel en neemt fooi aan.
“Black Magic” speelt, alleen maar blanken in de zaal.
Oudere man wil zijn hoed achterlaten bij de garderobe. Zien de man in rode
pak (Tony) kijken. Oudere man geeft de dame bij de garderobe geld om zijn
hoed te beschermen, was een cadeau van zijn moeder.

Alignment
Geen

Tony

Andere man spreekt oudere man aan en ze geeft ook die man fooi, lopen
samen weg.

III

3:07

IV

4:25

V

5:15

VI

6:05

VII

7:30

Tony biedt de dame bij de garderobe geld aan om de hoed aan hem te geven.
Zij neemt het geld aan.
Een paar mannen raken in een gevecht in de dansclub. Baas van de club
schreeuwt voor “Tony Lip”, de man in het rode pak (Tony dus) komt snel
aanlopen en trekt de mannen uit elkaar. Neemt hem mee naar buiten en gooit
hem op de stoep. Deze man wil terug naar binnen en probeert Tony een mep te
geven, Tony ontwijkt en slaat de man in elkaar.
Oudere man is hoed kwijt en schreeuwt dat hij de tent zal afbranden.
Zien een poster opgehangen worden met daarop de tekst dat de Copa gesloten
is wegens renovatie: gaan ervan uit dat de man het pand echt in de fik heeft
gestoken.
Tony staat buiten de Copa. Praat met twee anderen met wat ze nu gaan doen.
Baas van Copa komt naar buiten, Tony moet hem naar huis brengen.
Tony gooit hoed op pokertafel oudere man. Oudere man biedt geld aan als
bedankje, Tony slaat eerst af maar hij dringt aan. Tony mag man bij voornaam
noem “Tio”.
The Bronx. Auto parkeert naast brandblusser. Tony stapt uit, gooit een
vuilnisbak over de brandblusser en loopt weg.
Hij stapt zijn huis binnen, drinkt melk. Checkt bij twee kinderen, geeft een
kus. Gaat naast zijn vrouw liggen, knuffelt haar. Zij zegt “goeiemorgen”, hij
zegt “welterusten”.
De volgende ochtend. Vijf mannen kijken sport. Tony komt net uit bed en
klaagt dat ze lawaai maken. Vraagt waarom de mannen er zijn, die er zijn
omdat er twee zwarte loodgieters langs zijn gekomen. De mannen praten in het
Italiaans, maken racistische opmerkingen.

Tony
Geen

Tony

Tony
Tony

Tony

Dolores geeft de twee mannen limonade en loopt met ze mee naar buiten.

VIII

8:55

IX

10:03

X

12:20

Tony pakt later de twee glazen van de zwarte mannen en gooit deze in de
prullenbak.
Grote groep aan tafel, bidden. Hebben het over een nieuwe baan voor Tony.
Dolores ziet twee glazen in de prullenbak en haalt ze er weer uit.
Tony stapt met zoon in arm en familielid een restaurant binnen. Tony wedt
met een man aan bar om meeste hotdogs te eten 50 dollar.
Tony komt thuis met 50 gewonnen dollars. Telefoon gaat. Een dokter is op
zoek naar een chauffeur.
Tony zoekt het adres en loopt een theater binnen, denkt dat hij verkeerd zit.
Hij wordt naar boven gestuurd. Hij moet wachten.

Dolores
Tony

Tony

34

Tony wordt een mooie kamer ingebracht, duidelijk niet van een dokter.
Internationale kunst, slagtanden, een piano. Tony zit aan spullen.

XI

18:30

XII

20:50

XIII

21:24

XIV

22:04

XV

23:48

XVI

24:33

XVII

XVIII

XIX

26:40

28:52

32:34

XX

34:10

XXI

34:45

Shirley wordt geïntroduceerd. Hij draait een soort kimono, schud Tony de
hand. Shirley praat intelligent, hij moet zijn woorden soms versimpelen zodat
Tony het snapt. Vraagt om ervaringen. Shirley vraagt of Tony er problemen
mee heeft om te werken voor een zwarte man. Tony zegt nee en zegt dat ze
laatst nog kleurlingen over de vloer hadden voor drankjes. Tony wil baan
afslaan als Shirley begint over het doen van de was. Zegt dat hij dat niet doet,
maar wel wil rijden. Shirley bedankt Tony.
Tony stapt een bar binnen en bestelt drinken. De barman zegt dat “Ogy” om
hem vroeg, die in zijn box zit.
Tony loopt erheen. Drie mannen zitten te eten. Ogy biedt Tony een baan aan.
Tony slaat af omdat hij tijd met familie door wil brengen.
Zien Tony een “pawn shop” in gaan. Hij verkoopt z’n horloge voor 50 dollar.
Charlie vraagt of alles goed is, Tony zegt dat hij zich met zn eigen zaken moet
bemoeien.
Tony eet een bord spaghetti. Dolores vraagt naar de dokter. “Fancy crap,
sitting on a throne like king of the jungle”, Dolores is verbaasd dat hij
gekleurd is en zegt dat Tony dat nog geen week zou volhouden.
Tony en Dolores liggen te slapen. Tony wordt gebeld. Shirley wil Dolores
spreken. Shirley vraagt toestemming aan Dolores om Lip mee te nemen voor 2
maanden.
Dolores is verdrietig, maar geeft toestemming.
Tony krijgt helft van het geld van de muziekmaatschappij. Als Shirley een
show mist, krijgt Tony niet de andere helft. Ze geven hem de Green Book: een
boek met reisadvies voor Afro-Amerikanen.
Tony neemt afscheid van zijn kinderen en vrouw. Hij laat Dolores de Green
Book zien.
Dolores wil dat ze hem brieven schrijft. Tony wil niet, vind het genant want hij
kan niet schrijven. Belooft het toch te doen. Dolores geeft hem sandwiches
voor hem en Shirley. Tony moet op tijd komen voor kerst.
Tony stapt uit de auto voor Shirleys huis. Ontmoet de band. Vraagt om een
sigaret, maakt geen goede indruk.
Shirely zet zijn koffers naast de auto en gaat zitten. Krijgt een kleedje over
zich heen van zijn butler. Tony en de butler staren naar elkaar en naar de
koffers. Tony wil ze niet inladen. De butler doet het.
Shirley geeft zijn eisen voor de concerten. Altijd een bepaalde piano, en een
bepaalde fles drank op zijn kamer. Tony biedt aan om mee te drinken Shirley
wijst af.
Tony vraagt aan Shirley of ze meteen na de laatste show naar huis kunnen
voor kerst. Shirley wil dat Tony zijn sigaret uit doet. Tony doet moeilijk maar
gooit sigaret uit het raam. Pakt Shirleys brood en eet het op.
Shirley spreekt Russisch met de band. Tony denkt dat het Duits is. Vertelt een
verhaal. Shirley wil dat het stil is. Tony vertelt verhaal over hoe Dolores dat
ook weleens wil.
Tony en Shirley eten in een restaurant. Shirley maakt Tony’s woordenschat
belachelijk. Tony is niet onder de indruk.
Tony vertelt dat zijn vrouw een plaat heeft gekocht van Shirley, “orphans”, is
eigenlijk “Orpheus”. Shirely vindt Tony een idioot.
Tony en Shirley zitten in de auto. Tony moet plassen en stapt uit. Neemt zijn
portemonnee mee naar buiten.
Pittsburgh. Tony kijkt vanuit hotelkamer naar Shirley die alleen op zijn balkon
zit met een fles alcohol. Kijkt naar mensen die het gezellig hebben beneden.

Tony

Tony
Tony
Tony

Tony
Tony

Tony

Tony

Tony

Tony
Tony

35

XXII

35:30

XXIII

37:35

Volgende dag. Tony en Shirley ontmoeten elkaar in de lobby. Shirley vindt dat
de woordenschat van Tony beter moet voor de concerten. Shirley wil het hem
leren. Hij wil ook de achternaam aanpassen, Vallelonga te ingewikkeld. “If
they don’t like it they can shove it up their ass.”
Een concert. Shirley wordt geintroduceerd en we leren meer over hem en zijn
opleiding. Twee keer Witte Huis opgetreden.

Tony

Tony

Tony wil indruk maken op Shirley omdat hij een ingewikkeld woord begrijpt.

XXIV

40:05

XXV

41:25

Zien Shirley voor het eerst optreden. Tony ziet hem spelen en is erg onder de
indruk.
Tony is buiten aan het gokken met zwarte butlers. Shirley is boos, de anderen
hadden geen keuze om buiten ze zijn, Tony wel.
Tony schrijft een brief naar Dolores.

42:15

Dolores leest hem voor aan haar kinderen. Beschrijft dat Shirley niet als een
gekleurde man piano speelt, hij is een genius. De brief is simpel.
Auto. Little Richard op de radio, Shirley weet niet wie wat is.

XXVI

Tony
Tony
Dolores
Tony

Shirley vraagt waar de bijnaam “Lip” vandaan komt. Omdat Tony een bullshit
artist is. Shirley vindt het raar dat hij daar trots op is.

XXVII

44:10

XXVIII

46:45

XXIX

48:55

XXX

49:50

XXXI

51:20

Shirley heeft ook nog nooit van Chubby Chicka gehoord, maar vind hem goed.
Aretha Franklin kent hij ook niet. Tony is verbaasd. “These are your people.”
Tony stopt bij een winkel om sigaretten te halen. Ligt een jade die ze verkopen
op de grond, Tony pakt hem en doet in zijn zak.

Tony

Een van de bandleden (Oleg) verraad Tony bij Shirley. Shirley vindt het
stelen, Tony niet. Shirley wil dat Tony uitstapt en voor de steen betaalt. Tony
legt de steen terug.
Hannover. Tony checkt de concertruimte. Er is een andere piano dan Shirley
wilt (Steinway). Tony geeft de man een klap als hij niet luistert.
Shirley speelt die avond op een Steinway.
Tony schrijft weer een brief. Hij zegt dat hij en Shirley goed met elkaar
overweg kunnen maar dat Shirley soms eenzaam is en daarom te veel drinkt.
Tony vraagt Shirley of hij familie heeft. Hij heeft ergens een broer maar die
ziet hij niet meer. Shirley was ook getrouwd (June). Shirley geeft het
muziekbestaan de schuld van het falen.
Tony ziet een KFC.
Tony haalt KFC, Shirley hoeft niet.

Geen
Tony

Tony

Shirley heeft nog nooit gefrituurde kip gehad. “Your people love this.” Shirley
leest hem de les, hij moet niet de aanname maken dat elke ‘negro’ bepaalde
muziek goed vindt of eten lekker vindt.
Shirley wil niet met zijn handen eten maar Tony haalt hem over. Shirley vindt
het lekker.

XXXII

XXXIII

54:25

56:20

Tony gooit de kippenbotjes uit het raam en daarna zijn beker. Shirley laat hem
stoppen en terugrijden om de beker van de straat te pakken.
Tony en Shirley komen aan bij een lelijk hotel. “For colored only.” Tony
klaagt.
Shirley zit voor zijn hotelkamer. Hij wordt gevraagd mee te doen met een spel.
Hij wijst af. Ze vinden hem te fancy.
Tony kust een foto van zijn vrouw. We zien de jade die hij zou wegdoen op
zijn nachtkastje liggen.

Shirley

Tony

36

Tony bladert door de Green Book. Er wordt op de deur geklopt. Shirley is in
de problemen.
Tony loopt een bar binnen met een van de bandleden. Mensen zitten aan
Shirley. Tony zegt dat ze hem moeten loslaten. Tony doet alsof hij een wapen
heeft. De barman pakt zijn geweer en Shirley en Tony kunnen naar buiten.

XXXIV

1:00:20

Shirley is duidelijk dronken. Tony is boos dat hij naar de bar ging. Tony zegt
dat hij voortaan nergens meer heen gaat zonder hem. Shirley vraagt of Tony
echt een pistool heeft, Tony zegt van niet.
Concert.

Tony

Zitten in de auto. Shirley leert Tony woorden uitspreken. De auto stopt ermee.
Tony maakt de auto en Shirley blijft zitten.

XXXV

1:02:45

Shirley stapt uit de auto. Er zijn zwarte mensen aan het werk op het land
ernaast, kijken allemaal naar Shirley.
Tony houdt de deur voor Shirley open en ze rijden verder.
Het gezelschap wordt geïntroduceerd op een chic feest. Spreken Vallelonga
verkeerd uit. Tijdens het eten hebben ze gefrituurde kip voor hun gast Shirley.

Tony
Shirley

Tijdens de pauze van zijn concert wil Shirley naar de wc. Hij moet het
buitentoilet gebruiken en wil dit niet.
Tony en Shirley zitten in de auto om in het hotel het toilet te gebruiken. Tony
klaagt dat Shirley in de struiken kan plassen. Tony is boos dat Shirley
veroordelend is over witte mensen, Tony heeft meer gemeen met zwarten dan
blanken zegt hij.
Tony zegt tegen een van de bandleden dat hij niet snapt waarom Shirley dit
allemaal pikt. Oleg legt uit dat Shirley erom gevraagd heeft om in het zuiden
op te treden. Tony snapt niet waarom.
Shirley leest de brief van Tony naar Dolores. Wijst op spelfouten. Shirley
vindt de brief zielig en helpt Tony met een mooie brief.

Tony

XXXVI

1:06:25

XXXVII

1:07:45

XXXVIII

1:10:55

Shot van Dolores die geëmotioneerd de brief leest.
Shirley ziet een mooi pak in de etalage. Tony zegt dat ze naar binnen moeten
gaan om het pak te passen.

Tony

1:12:30

De winkelier denkt eerst dat Tony het pak wil kiezen, wanneer hij ziet dat het
om Shirley gaat mag hij het pak niet passen. Shirley loopt naar buiten.
Tony hangt zijn was uit over het televisiekoord. Hij wordt gebeld door de
politie. Shirley zit naakt met een andere man bij de douches. Tony koopt de
politieagenten om.

Tony

XXXIX

XL

1:16:25

XLI
XLII

1:18:05
1:18:40

XLIII

1:20:25

Shirley is boos dat hij de politieagenten omkocht. Shirley zegt dat hij dit alleen
om zichzelf doet, om betaalt te krijgen. Tony vindt hem ondankbaar.
Memphis. Tony biedt aan make-up te kopen voor de blauwe plek.
Tony komt twee bekenden tegen. Ze praten in het Italiaans over Shirley. Ze
bieden hem een baan aan, spreken die avond af in de lobby.
Shirley zit in zijn hotelkamer. Doet make-up op zijn blauwe plek.
Tony loopt naar de lobby, Shirley wacht op hem, spreekt Italiaans tegen hem.
Biedt hem de baan road manager aan, voor meer geld. Tony wijst af en zegt
dat hij de andere baan nooit ging aannemen.
Shirley biedt zijn excuses aan voor de avond ervoor. Tony zegt dat het niks is.
Tony en Shirley zitten in de lobby. Shirley heeft leren spelen van zijn moeder.
Hij was de eerst Afro-Amerikaan die ooit speelde op zijn universiteit,
klassieke muziek. Hij werd overgehaald populaire muziek te spelen, dit was

Tony

Tony

Shirley
Tony

Tony
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XLIV

1:22:30

XLV

1:23:25

XLVI

1:24:30

XLVII

XLVIII

1:26:45

1:31:00

niet zijn eigen keuze. Tony is het er niet mee eens, hij vindt Shirleys muziek
goed, alleen hij kan dat.
Shirley helpt Tony weer met een brief.

Tony

Dolores leest de brief voor aan haar vriendinnen. De mannen luisteren ook
mee.
Arkansas. Tony lacht in de auto met Shirley. Louisiana. Tony steekt zijn
middelvinger op naar andere mensen die raar naar Shirley kijken.

Shirley
Dolores

Dolores en de kinderen versieren de kerstboom.
Het regent, Tony rijdt. Politiesirene. Tony stopt.

Tony

Politieagent laat Tony uitstappen. Ze vinden het een rare situatie. Shirley moet
ook uitstappen en ID laten zien. Een van de agenten is het daar ook niet mee
eens. Agent noemt Tony “halve a n*gga yourself.” Tony slaat de agent. De
andere pakt zijn pistool.
Shirley en Tony zitten in de cel. Shirley vindt het onterecht dat hij ook vastzit.
Hij krijgt na hulp van een andere agent een telefoongesprek.
Shirley is boos dat Tony de agent sloeg, geweld is nooit de oplossing.
De agenten worden gebeld door een gouverneur (Bobby Kennedy). Tony en
Shirley worden vrijgelaten.
Ze zitten weer in de auto. Zien nu een bord “Whites only within city limits
after dark”. Shirley vindt het genant dat hij Kennedy moest bellen, schaamt
zich.

Tony

Tony

Tony doet alsof hij de agent sloeg om Shirley, maar Shirley zegt dat het was
omdat de agent Tony half-zwart noemde. Tony zegt dat hij zwarter is dan
Shirley. Shirley weet niks over “zijn mensen”. “I live in the streets, you sit on
a throne. My world is way more blacker than yours.”
Shirley stapt uit de auto. Tony gaat hem achteraan. “So if I’m not black
enough, not white enough, not man enough, then what am I?” Tony is ontdaan.
Shirley stapt weer in de auto.

XLIX

1:34:25

Shirley wil ergens slapen. Tony wil hem een kamer in verstoppen maar Shirley
wil dit niet. Ze gaan naar een black hotel
Shirley en Tony zitten samen in een hotelkamer.

Tony

Tony heeft een brief zelfgeschreven. Hij is een beetje gek, maar Shirley zegt
dat hij perfect is.
L

1:36:55

Tony zegt dat hij bij zijn broer langs moet gaan.
Birmingham. Het laatste concert. Ze worden hartelijk verwelkomd. Maar
vervolgens wordt Shirley in een bezemkast gezet als kleedkamer.

Tony

Tony wordt vergezeld door de rest van de band tijdens het eten. Oleg vertelt
een verhaal hoe de eerste Afro-Amerikaan die hier optrad in elkaar werd
geslagen. “It takes courage to change people’s hearts.”
Shirley komt het restaurant binnen. Wordt tegengehouden in de ingang. Tony
komt hem helpen. Shirley mag er niet eten. Tony neemt het voor hem op.
Tony stelt voor naar een ander restaurant te gaan, het is de laatste avond, “let’s
get it over it.” Shirley stelt een ultimatum: hij treedt niet op als hij hier niet
mag eten.
Een van de mannen neemt Tony apart. Tony moet Shirley overhalen. Tony wil
dat de man een uitzondering maakt. De man wil hem omkopen. Tony is
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LI

1:44:40

beledigd en duwt de man tegen de muur. Shirley houdt hem tegen. Zegt dat hij
zal spelen als Tony dat wil. Tony wil ervandoor gaan.
Tony en Shirley zitten in de auto. Shirley vraagt of Tony honger heeft. Ze gaan
naar de zwarte bar om de hoek.

Tony

Mensen kijken Tony en Shirley raar aan. Shirley in pak, Tony als blanke man.
De twee gaan zitten en bestellen wat te drinken en te eten.
Tony is trots dat Shirley voor zichzelf opkwam. De barvrouw vraagt wat
Shirley doet en daagt hem uit piano te spelen. Tony spoort hem aan en Shirley
gaat voor de piano zitten en speelt. Iedereen is onder de indruk en klapt. Tony
moedigt hem aan.

LII

LIII

1:50:25

1:51:20

De band komt op het podium en begint met jazz. Shirley doet mee. De bar
danst. Shirley vermaakt zich, lacht.
Tony en Shirley stappen de deur uit. Shirley zegt dat als ze nu vertrekken, ze
kerst zouden redden.
Tony schiet drie kogels in de lucht en drie mannen vluchten vanachter de auto
vandaan.
Tony en Shirley rijden door de sneeuw. Shirley wil dat Tony zijn geluksteen
op het dashboard legt. Tony doet het, ze lachen allebei.

Tony

Tony

De politie haalt ze weer aan de kant. De achterband is lek. De politieagent
helpt met het vernieuwen van de band en wenst hun een fijne kerst.
LIV

1:54:45

Tony geeft het op, hij kan zijn ogen niet meer openhouden.
Kerst bij de Vallelonga’s.

Geen
Tony

Shirley zit achter het stuur en Tony slaapt achterin. Shirley maakt Tony
wakker, hij is thuis. Tony nodigt Shirley uit om de familie te ontmoeten. Hij
wijst af en rijdt weg.

LV

1:57:50

LVI

1:59:30

Tony komt binnen. Iedereen staat op en zijn kinderen rennen naar hem toe. Hij
kust Dolores.
Shirley stuurt zijn butler naar huis om kerst te vieren met familie. Shirley heeft
de jade van Tony gekregen en legt die tussen zijn collectie. Hij zit in stilte,
alleen in zijn kantoor.
De familie vraagt hoe de reis was, Tony wil niet dat ze zo over Shirley praten.
De familie zegt oke en begint over iets anders te praten.

Shirley
Tony

Iemand klopt op de deur. Het is Charlie van de pond shop. Tony wil de deur
weer dichtdoen maar zie Shirley staan. Ze geven elkaar een knuffel.
Tony stelt hem voor aan de familie. Ze staren hem in stilte aan, maar een van
de mannen breekt de stilte en maakt plek voor hem vrij.

LVII

2:02:30

Dolores komt uit de keuken en stelt zich voor aan Shirley. Hij bedankt Dolores
voor het delen van haar man. Dolores geeft hem een knuffel en bedankt
Shirley voor het helpen met de brieven.
De after credits vertellen de rest van het verhaal van Tony en Shirley en hoe ze
bevriend zijn gebleven tot hun dood in 2013.

Geen
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