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ONT-leden
Beeldvorming en audiovisuele media
Janine Prins

INTERIEUR AVOND
Een receptie met hapjes en drankjes.

Passant: “En wat doe jij?”
Docuprins: “Ik ben antropoloog-filmmaker”
Passant: “Meer antropoloog of meer filmmaker?”
Docuprins: “Een hybride. Het hangt van de situatie af.”
Passant, grappend: “Hybrides zijn erg in de mode, kun jij ook geleased worden, als een Prius
ofzo?”
Docuprins, lachend: “Ik werk voornamelijk onafhankelijk.”
Passant: “Wat voor soort films maak je, kan ik iets van je gezien hebben?”
Docuprins: “Best mogelijk, als je in de kleine uurtjes naar kleine publieke omroepen kijkt. Of kom je
ook wel op documentaire filmfestivals?”
Passant: “Daar komt het nooit van. In het weekend blijf ik ’s nachts wel eens hangen bij een docu-
mentaire op Discovery of National Geographic.”
Docuprins: “Die vertonen een type documentaire dat ik niet maak. Dat zijn plaatjes bij praatjes.
Draai het geluid uit en je begrijpt er niets meer van, net als bij journalistieke reportages. Mensen en
situaties spreken niet voor zichzelf, de alwetende toon van de commentaarstem vertelt wat je moet
denken. Vergelijk dat met filmische documentaires van bijvoorbeeld Heddy Honigmann.”
Passant: “Nooit van gehoord.”
Docuprins: “Jammer. Maar je bent niet de enige. Zelfs mijn hogeropgeleide, in de wereld geïnteres-
seerde studenten moet ik altijd inwijden in het werk van verschillende documentaire auteurs. Ik kan
je wel een lijstje met namen van interessante filmmakers geven als je wilt.”
Passant: “Graag. Ik neem aan dat je als antropoloog vooral films over andere landen en levenswij-
zen maakt?”
Docuprins: “Niet altijd. Het gaat vooral om visies van binnenuit, waar dan ook, van wie dan ook.
Dat kan de belevingswereld van mijn autistische broer zijn. Maar ook die van bewoners in de Bijl-
mer of verderop in de straat. Iedereen is andersdenkend en Verweggistan is overal. Mijn taak is dan
om dat niet af te beelden als een ver-van-ons-bed-show waarin we kleurrijke mensen ophemelen of
armoede betreuren. Dat is eenzijdig, simplistisch en voorspelbaar. Dat bevestigt een vermeende
eigen superioriteit. Alle denken in “wij” en “zij” is onhandig en aanleiding tot uitsluitingsmechanis-
men met als meest extreme vorm: oorlog. Mijn beroepsgroep probeert iedereen juist als gelijkwaar-
dige, complexe en gelaagde individuen voor zichzelf te laten spreken, in Nederland en daarbuiten.”
Passant: “Dus je probeert met film stereotypen te doorbreken?”
Docuprins: “Klopt als een bus. En dat doe je niet alleen in de keuze van het onderwerp, maar ook
in de vorm. Juist in de vorm schuilt een belangrijk deel van de waargenomen betekenis. Een filmi-
sche documentaire maakt je wereld minder eenduidig, eerder complexer en groter. Het prikkelt tot
nadenken.”
Passant: “Interessant. Waar ben je nu mee bezig?”
Docuprins: “Een film met als werktitel Van Marrakesj tot Timboektoe - Sahara lifestyle. Daarin volg
ik, in ieder geval voor de beoogde televisieversie, Ilias en Saida. Twee moderne jongeren van Marok-
kaanse afkomst, die samen op zoek gaan naar hun ‘roots’ aan de hand van een prachtige verzame-
ling gebruiksvoorwerpen van een Nederlandse migrant die ooit in Marrakesj is neergestreken. Deze
Bert Flint heeft de afgelopen vijftig jaar allerlei Saharadorpen afgestruind en stelt dit cultureel erf-
goed nu ter beschikking aan de universiteit van Marrakesj. Ik wil laten zien hoe Ilias en Saida nu
voor zichzelf en voor het eerst Marokko ontdekken. Aan de hand van de beschrijving van deze mu-



seumcollectie, hun stage. Ze weten niet zoveel over hun achtergrond. Het zijn superaangepaste Ne-
derMarokkanen die niet eerder met hun culturele bagage bezig zijn geweest.
Passant: “Moet dat dan?”
Docuprins: “Onderzoek toont aan dat dat inderdaad moet bij multiculturele persoonlijkheden,
omdat dat anders tot psychische storingen zou kunnen lijden, zoals bevattelijkheid voor radicalise-
ring en vergrote kans op schizofrenie, letterlijk. Dus probeer ik de casus van deze twee te volgen en
waar nodig te stimuleren. Welke vragen gaan ze bij terugkeer uit Marokko aan hun familie hier
stellen? Wat betekent de ervaring voor hun dagelijks leven, verhoogt het hun gevoel van eigen-
waarde? Zij voelen zich nu in beide landen buitenstaander. In Nederland worden ze op een hoop
gegooid met ellendelingen en in Marokko worden ze gezien als rijke deserteurs. Heel verwarrend.
En ondermijnend. Dit soort problemen geldt voor alle kinderen van migranten en adoptiekinderen
uit andere culturen. Het is voor hen de kunst om te putten uit beide culturen en zichzelf tot iets
nieuws te ontwikkelen. Zonder voorbeeld. Dat kost kracht. Maar als het lukt liggen bij hen innova-
tieve oplossingen en presteren ze bovengemiddeld. Het kunnen allemaal Obama’s worden.”
Passant: “Komt die film op televisie?”
Docuprins: “Misschien, de Humanistische Omroep zegt te willen praten.”
Passant: “Hier is mijn kaartje, laat graag weten wanneer het zover is.”
Docuprins: “Komt in orde. Ik voeg je graag toe aan m’n LinkedIn netwerk. In de updates staan inci-
dentele lezingen en vertoningen. Die kun je ook boeken. Evenals workshops film of fotografie met
bedrijfsmedewerkers. Dat is altijd heel geanimeerd en kan bovendien verrassende beelden opleve-
ren.
Passant: “Je bedoelt artistiek?”
Docuprins: “Eerder inhoudelijk verrassend. Over de eigen organisatie. Welke directie onderzoekt op
deze speelsere manier het perspectief van werknemers op de organisatie?”
Passant: “Dus je bent toch te leasen.”
Docuprins: “Waar beeldvorming valt op te rekken kom ik graag. En in speciale gevallen fabriceer ik
persoonlijke portretten voor jubilarissen of scheidende bestuurders bijvoorbeeld. Zoals in vroeger
eeuwen een portret geschilderd werd, maak ik kan een behoorlijk gelaagd videoportret over per-
soon en werkwijze. Maar dat is kostbaar.”

INTERIEUR NACHT
Docuprins droomt

Internet is aards geworden. Groepjes mensen zwermen door elkaar, vrij als vogels, over de hele
aardbol. Ze mengen met andere soorten, te zien aan klederdracht en huidskleuren. Een dynamische
caleidoscoop. Druk stadsgewoel, leeg platteland. Paspoorten wapperen als vogels door de lucht.

INTERIEUR OCHTEND
Telefoon rinkelt. Docuprins schrikt wakker.

Docupersonage: “Ik vind dat de oude Bert met zijn passie voor de voorwerpen die hij verzameld
heeft de hoofdpersoon van de film is. Bovendien ben ik een beetje huiverig om rolmodel of troete-
lallochtoon te worden.”
Docuprins: “Ik ben het wel met je eens, maar het is wel een mooie kans om de beeldvorming in
Nederland over ‘de’ Marokkaan iets te doen kantelen of op zijn minst te nuanceren. Laten we even
in het cafe verder praten.”

INTERIEUR OCHTEND
Koffietent

Docupersonage: “Ik wil m’n privacy niet uitleveren aan de massamedia. Ik hou wel een weblog
bij. Laten geïnteresseerden daar maar op kijken.”



Docuprins: “Dat heeft alleen niet zoveel bereik. Hoeveel social media marketing je er ook tegenaan
gooit. De nieuwe media zijn niet altijd het nieuwe mekka. Je preekt er hooguit voor eigen parochie.
En ik kan het weten want ik heb een crossmediaal ondersteund project op internet gedaan.”
Docupersonage: “Wat dan?”
Docuprins: “Kijk maar eens op www.nrc.nl/ee. Het heet Expeditie Europa. En hoewel we naamsbe-
kendheid hadden via De wereld draait door op televisie en wekelijks een stuk in de papieren krant
van NRC Handelsblad en we drie jaar na dato nog honderd hits per dag hebben, blijft het een
niche-productie die niet uit de kosten komt en geen spraakmakend publieksbereik heeft gekregen.
Wel gaaf om te doen natuurlijk. En met blijvende social return on investment. Misschien is zoiets uit
te breiden als het meer interactief zou kunnen; dat je gebruikers de route mee laat bepalen, dat wil
ik nog wel eens uitproberen. Maar ook dat vereist een forse voorinvestering. En dan is geschreven
journalistiek met webdocumentaires vele malen goedkoper dan filmische documentaires voor tv en
filmtheater.”
Docupersonage: “Beeldvorming over Marokkanen lijkt me anders wel hot in Nederland.”
Docuprins: “Alleen wanneer het vooroordeelbevestigend is of de sensatiezucht voedt. Precies wat
we niet willen.”
Docupersonage: “Maar er kijkt toch vrijwel niemand meer televisie?”
Docuprins: “Dat is een misvatting. Nog altijd kijkt de Nederlander gemiddeld drie uur tv per dag! En
ruim een derde daarvan naar de publieke zenders.”
Docupersonage: “Jongeren niet, die zitten op internet.”
Docuprins: “Ja, te chatten, nieuws op te halen en korte filmpjes te kijken enzo. Maar ook zij kijken
gemiddeld nog bijna twee uur tv op een dag. Dat oude dorpsplein vervult dus nog steeds een func-
tie. En mij lijkt het nuttig om met jullie verhaal ook de televisie erbij te betrekken om het publieke
domein beter te kunnen betreden. Om wat meer olievlekwerking te kunnen krijgen. Kleine filmfes-
tivals en niches op het net bereiken we met de director’s cut toch wel.
Docupersonage: “Director’s cut?”
Docuprins: “De meer gelaagde ideaalversie, waar Bert inderdaad de hoofdpersoon is en jullie
slechts een passerend onderdeel zijn. Waar zijn kleurrijke museumvoorwerpen tot leven komen.
Door terug te gaan naar hun makers en vindplaatsen. Waar de film meer een muzikale mozaïek-
vorm krijgt met eenheid in Afrikaanse verscheidenheid van de Saharaculturen. Je weet wel, de “te
ingewikkeld” geachte versie voor Nederlands televisiepubliek. De Arte-variant, zal ik maar zeggen.
Docupersonage: “Arte? Je bedoelt de artistieke variant?”
Docuprins: “Nee, ik bedoel de Frans-Duitse publieke zender die documentaires serieuzer neemt dan
welke publieke omroep in Nederland ook. Zo’n lange versie van Arte zal voor de tv hier dan later
waarschijnlijk tot een willekeurige korte reportage verknipt worden. Net als laatst een documentaire
van Mark Aitken over Zuid-Afrika totaal onbegrijpelijk was verminkt door Netwerk om maar in het
slot van 25 minuten te kunnen passen. Ze durven hier wel hoor bij de publieke omroep. Maar ja,
vergeet ook niet dat hoe meer publiek we aantoonbaar kunnen krijgen, met een uitzendintentie
bijvoorbeeld, hoe makkelijker het wordt om fondsen te werven. Nog een argument, hoop ik, om je
privacy op te offeren en mee te doen aan een mogelijke televisievariant?”
Docupersonage: “Heb je al iets gehoord van de Turing Foundation?”
Docuprins: “Nee, maar ik ben wel blij dat dat soort mecenaat gelukkig weer nieuw leven wordt in-
geblazen, nu het mes in de publieke sector gezet lijkt te worden. En zoals je inmiddels wel duidelijk
is; met filmische documentaires valt geen geldelijk gewin te behalen. Er is een te klein publiek voor,
in verhouding tot de onkosten. Wie financiert nog sociaal en cultureel kapitaal, zou econoom Arjo
Klamer zich afvragen.”
Docupersonage: “Saida heeft les gehad van een hoogleraar filantropie. Die zou ze mailen, ik zal
eens vragen hoe het daar mee zit.”

INTERMEZZO
Bediening: “Wilt u nog wat drinken?”
Docuprins: “Ja hoor, dat hoort bij onze startinvestering.”

Docuprins: “Dit wordt een prima collaboratief filmproject. Niet alleen doen jullie mee met de in-
houd, maar ook met de productie, financiering en straks distributie verwacht ik. Helemaal volgens



de laatste trend. Op antropologische filmfestivals gaan we hoge ogen gooien. Nou de rest nog.
Docupersonage: “Ik mail je als we aangekomen zijn en hou je op de hoogte.”
Docuprins: “Fijn. Hopelijk is er wat poen tegen die tijd. Maar ik kom in ieder geval. We gaan ge-
woon vast beginnen, anders is straks jullie stage al voorbij voordat er financiering is.
Docupersonage: “Komt die financiering er wel, denk je?”
Docuprins: “Dat weet je nooit. Filmplannen indienen is net roulette, waarbij je alleen wel veel lan-
ger moet wachten op de uitslag.”
Docupersonage: “Waarom is dat?”
Docuprins: “Het is een oververzadigde markt met teveel aanbod. Er zijn enorm veel goede filmma-
kers met prima plannen met naar verhouding veel minder ‘slots’, theaters en geïnteresseerd pu-
bliek. Al die vele plannen worden zorgvuldig gewikt en gewogen, over vele schijven.”
Docupersonage: “Dus je zou non-stop goede documentaires kunnen zien? Waarom gebeurt dat
eigenlijk niet?”
Docuprins: “Het gebeurt wel een beetje, op het digitale kanaal van HollandDoc en via DocsOnline
kun je zelf zoeken. Maar er is beslist ruimte voor verbetering, vooral in de diversiteit van het aan-
bod. Een kwestie van omroepbeleid, van keuzes. Er wordt al jaren geklaagd dat ‘de kijkcijfers rege-
ren’ maar wie regeert eigenlijk de kijkcijfers...? De politiek. Wij zelf dus, als cultuur. In NRC
Handelsblad stond laatst terecht in een commentaar dat concurreren met de commerciëlen teveel is
geïnterpreteerd als kopiëren. Meer van hetzelfde dus, in plaats van kwalitatieve alternatieven bie-
den. Zeker uit angst dat de publieke omroep leegloopt naar de commerciëlen? Een perverse spa-
gaat lijkt me. Onderschatting van het publiek. Instandhouding van domheid ook. Want je moet
publiek juist de kans bieden om nieuwsgierigheid en smaak te ontwikkelen, door levenslang goede
scholing en media. Maar ja, er heerst een zesjescultuur in dit land, helaas bevestigd door internatio-
naal onderzoek. We bungelen educatief onderaan in Europa. Ik vrees dat we de wortel van die pro-
blemen niet uitgerukt krijgen. Onze Arte-variant voor de film blijft dus misschien een droom. Als
het niet lukt om co-financiering over de grens te regelen dan kan ik overwegen het weer eens zelf
te financieren uit neveninkomsten. Ook een vorm van cultureel ondernemerschap.”
Docupersonage: “En crowdfunding dan?”
Docuprins: “De Nieuwe Reporter heeft een aantal heel verschillende crowdfunding-projecten beke-
ken en ontdekte een vergelijkbaar patroon. Rond de 40% werd bij individuele kleine investeerders
opgehaald maar 60% moest alsnog van grote partijen komen. En het is nog tijdrovender, met
vooral een veel langere nasleep. Want je moet de directe band die je hebt opgebouwd met publiek
en financiers blijven onderhouden, terwijl je volgende onderwerp hun misschien niet meer interes-
seert. Het is slechts een van de te bewandelen wegen. Ieder project kent z’n eigen traject. Een slui-
tend verdienmodel voor documentaires is er domweg niet.”
Docupersonage: “Wat een gedoe.”
Docuprins: “Niks van aantrekken. Het is een kwestie van doorgaan en zorgen dat je nevenactivitei-
ten hebt. Gemengde bedrijfsvoering komt overal voor. Je moet alleen uitkijken dat je bij regiecon-
tracten de rechten niet volledig overdraagt en zelf coproducent blijft. Zelfs Francis Ford Coppola
doet het zo en financiert films met z’n wijngaard. Van filmmaken alleen kan vrijwel niemand leven.
Britten en Amerikanen zijn daar helder in, die zeggen: If you wanna be an independent filmmaker,
you’d better have an independent income.”

DAG EXTERIEUR
Docuprins op de fiets naar station. Treinreis. Wandeling door Leiden.

DAG INTERIEUR
College filmzaal met 24 studenten visuele antropologie.

“Ik ben diep in het Surinaamse binnenland in een paar marrondorpen geweest waar het domweg
genant was om als enige met een videocamera rond te lopen. Zij wilden zelf graag de kroning van
een nieuwe dorpskapitein opnemen, om maar iets te noemen en dat niet door een buitenstaander
laten doen.”
Docustudent: “Gaat dat om het vastleggen van cultureel erfgoed?”



Docuprins: “Zolang je dat ziet als een dynamisch proces wel ja. Neemt iemand de motorkano naar
het kostgrondje of de peddel, en waarom? Populaire muziekstijlen geven goed aan hoe kosmopoli-
tisch de jeugd er is, diep in de jungle. Ik kon er ook gewoon naar Nederland sms’en tussen de bru-
lapen en krokodillen en internet was weliswaar nog traag, maar wel beschikbaar op twintig
minuten lopen – uitkijken voor slangen en bosmieren. In die zin ligt de wereld ook daar binnen
handbereik. Tegelijkertijd voelen veel dorpsoudsten dat ze in de moderniteit een deel van hun tradi-
tionele levenswijze intact willen houden. Daar woedt dan ook een flinke generatiestrijd over. Maar
dankzij de moderne communicatiemiddelen kan er nu makkelijker over grote, fysiek lastig te over-
bruggen afstanden over minderheidsidentiteit gedelibereerd worden. Internet en sms smeden ook
daar niche-communities, waar de televisie vooral global culture, zoals Michael Jackson, laat zien.
Beide worden voortdurend geïncorporeerd.”
Docustudent: “Krijgt de eigentijdse visueel antropoloog meer de functie van actievoerder namens
minderheden?”
Docuprins: “In het Amazonegebied zie je inderdaad dat antropologen helpen om indianenvolken
uit verschillende landen via satelliet aan elkaar te knopen. Op die manier kunnen ze gezamenlijk de
strijd tegen nationale regeringen aangaan en vechten tegen de kap van hun leefomgeving, het oer-
bos, onze longen.”
Docustudent: “Dus het belang van de indiaan of Bosneger daarginds valt samen met die van de
mondiale CO2-kwestie en onze strijd tegen wassend water?”
Docuprins: “Zo algemeen kun je dat weer niet stellen, omdat “de” marron die zich inderdaad liever
Bosneger noemt, niet bestaat. Sommigen verdienen zelf ook graag aan de milieuvervuilende goud-
delving. Andere dorpen verjagen de Braziliaanse en Chinese gouddelvers weliswaar, maar kampen
met grote werkloosheid onder met name jongens. Die dan dus naar de stad trekken. En daar soms
in een filmproductie belanden! Tijdens het Internationaal Filmfestival Rotterdam 2010 kreeg een
marronfilm de persprijs. Een heel eigenzinnig ding, waar ontzettend veel in gelopen wordt. Wat wij
westerlingen al gauw ‘saai’ vinden. Net als bij de Noord-Amerikaanse Navajo-indianen films uit de
jaren zestig. Deze, en talloze andere voorbeelden, laten zien dat onze westerse manier van filmisch
vertellen cultureel bepaald is en geen recht doet aan diversiteit van perspectieven.”
Docustudent: “Moeten wij dan nog wel leren films te maken als antropologen?”
Docuprins: “Ik denk inderdaad dat visueel antropologen van nu terughoudender kunnen zijn in het
zelf maken van films elders. En zich beter kunnen concentreren op het anderszins bijdragen aan
beeldvorming. Elders op de wereld door mensen bij te staan in het zelf ontwikkelen van media, op
hun eigen manier. Hier door de gangbare media inhoudelijk op te rekken maar vooral ook qua di-
versiteit aan vertelvormen.”

INTERMEZZO
Pauze bij koffieautomaat. Docuprins checkt mobiele telefoon.

Docuprins: “Hallo Koos, je had gebeld.”
Docuklant: “De voorlopige boeking voor de registratie van onze stadsconferentie Kleurrijke Zorg in
Almere kan definitief doorgaan.”
Docuprins: “Heel mooi, ik bel de geluidsman. Tot dan!”

DAG INTERIEUR
College filmzaal - vervolg

Docustudent: “Maar een film moet toch communiceren? Dan moet je toch aansluiten bij het ver-
wachtingspatroon van een publiek? Dan kun je toch niet met experimentele of andere vreemde
vertelvormen aan komen zetten?”
Docuprins: “Jazeker, maar je hebt speelruimte in het definiëren van ‘aansluiten bij’ bestaande ver-
wachtingspatronen. Als het betekent dat je je helemaal aanpast aan bestaande beelden, dan veran-
dert er niets en kun je je de moeite van een filmproductie besparen. Dan komt geen vernieuwing
van mentale plaatjes tot stand in de hersenen, dan vindt geen kennisvermeerdering of prikkeling
plaats. Recent onderzoek toont bijvoorbeeld aan hoe dat bij het lezen van talige teksten in z’n werk



gaat in de hersenpan. Echt geweldig. Je kunt tegenwoordig gewoon zien wat er gebeurt. Of en
wanneer er nieuwe verbindingen gelegd worden. Voor laaggeletterden blijkt er een logische, sa-
menhangende vertellijn te moeten zijn met voldoende herhaling, wil de boodschap overkomen. Er
mogen zelfs niet teveel plaatjes in zitten, dat leidt maar af. Dus opleuken van lappen tekst blijkt he-
lemaal geen goed idee! Voor hogeropgeleiden moet er juist enige mate van onsamenhangendheid
ingebracht worden om ze voldoende te prikkelen. Om aan te zetten tot het zoeken naar diepere re-
laties. Alleen wanneer dat lukt ontstaat ‘een nieuw mentaal plaatje dat rijker en diepgaander is’
aldus de digitale Nieuwsbrief van de Leidse universiteit. Ik denk dan onmiddellijk: aha, beeldvor-
ming oprekken!”
Docustudent: “Maar geldt dat dan ook voor audiovisuele media?”
Docuprins: “Naar mijn weten zijn daarover nog geen MRI-modellen gepubliceerd. Maar intercultu-
ralist Wasif Shadid heeft bestaand onderzoek hierop doorgespit. Hij geeft aan op welke manier in-
terventies via media gepleegd kunnen worden met het doel om attitudes, zoals gebaseerd op
vooroordelen en bestaande beeldvorming, te veranderen. De kunst zit hem ook daar in het aanbie-
den van afwijkingen van het bestaande verwachtingspatroon. Niet te veel maar ook niet te weinig.
Hij spreekt van “middelgroot”. Dus net voorbij het bestaande verwachtingspatroon. Van belang is
verder nog het benadrukken van overeenkomsten, en niet van de verschillen tussen mensen. Het
medium, of de persoon, dat de boodschap verspreidt moet gezaghebbend zijn; dus liever televisie
dan internet en liever een publieke dan commerciële omroep, vermoed ik dan. En het strategisch
vakmanschap waarmee iets gebracht wordt helpt, zoals humor en andere manieren om mensen
even op het verkeerde been te zetten. Weer ander onderzoek toont eveneens aan dat als je meer
wilt doen dan uitsluitend behagen en de status quo bevestigen, je mensen bij voorkeur via de vorm
actief moet uitdagen, omdat de neiging bestaat om dingen die je niet kent of niet wilt weten weg
te redeneren; en dus niet te zien.”
Docustudent: “Ik las laatst bij Opinie en Debat in de Volkskrant dat gelaagdheid een manier is om
een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Dan is er voor elk wat wils, zowel voor de zwakgeletter-
den als voor de hogeropgeleiden. Klopt dat?”
Docuprins: “Ik weet eerlijk gezegd niet of daar empirisch onderzoek naar gedaan is, maar het is wel
een ervaringsfeit. Uit eigen praktijk weet ik bijvoorbeeld dat mijn minst toegankelijke film Plastic Tu-
lips, die begint met een gedicht en eigenlijk ook bekeken moet worden als een soort gedicht, mis-
schien juist wel het best begrepen werd door de laagstopgeleide tijdens de premiere. Soms zitten
verwachtingen van ‘hoe het hoort’ de waarneming en interpretatie namelijk juist in de weg. Dat
weten jullie antropologen als geen ander, hoe je eigen cultuurbril in de weg kan zitten bij het waar-
nemen van andere gewoonten. Je schat voor je het weet iets verkeerd in. De tv-recensent van de
Volkskrant noemde briljant toegepaste jumpcuts door Floris-Jan van Luyn in een Tegenlicht-uitzen-
ding over China bijvoorbeeld “fragmentarisch verknipt”. Of hij herkende dit filmische stijlmiddel
niet, of hij kon deze filmische aanpak niet plaatsen in een journalistiek slot op televisie. Ik weet
trouwens niet wat erger is. Je vraagt je soms wel af waar je moet beginnen met het aanleren van
zogeheten ‘mediawijsheid’.”
Docustudent: “Maar zo’n filmisch gedicht, en die jumpcuts, is dat dan niet eerder kunst?”
Docuprins: “Filmische documentaire in het algemeen - en antropologische in het bijzonder - heeft
in die zin ook meer met kunst te maken dan met journalistiek of wetenschap, vind ik. Ze zijn er im-
mers op gericht om unusual ways of seeing te bevorderen en mensen aan te zetten tot nadenken,
met het oog op pluriformiteit en maatschappelijke reflectie. En in dat verband is het treurig om het
met kunstsocioloog Hans van Maanen eens te moeten zijn. Hij zegt dat kunst weliswaar het vermo-
gen heeft om een belangwekkende maatschappelijke rol te vervullen, mits de vorm het publiek uit-
daagt, maar dat producenten dat niet voldoende aandurven omdat een te klein publiekssegment
daartoe bereid en in staat is. In die zin vormt de distributie, de laatste schakel in de waardeketen,
de bottleneck. Met andere woorden, marktdenken bepaalt wat nog gemaakt wordt en dan gaat
behaagzuchtige kunst altijd voor. Voor documentaires is televisie de voornaamste distributeur. Want
zonder inbreng van televisie kunnen die tegenwoordig niet meer gemaakt en vertoond worden. En
televisie gedraagt zich vanwege het kijkcijferdenken dus nogal behaagzuchtig. Dus voor vernieu-
wende, beeldvorming veranderende documentaires is in het makkelijk toegankelijke publieke do-
mein steeds minder plaats als Van Maanen zijn theorie klopt. Die kunnen met minibudgets en



nich-publieken straks hooguit nog op het web terecht. En dat lijkt me voor de maatschappelijke dis-
cussie in een wereld met toenemende mondialisering en migratie een onwenselijk vooruitzicht. Dus
blijf alsjeblieft allemaal filmische documentaires maken en in het publieke domein verspreiden, al is
het tegen de bierkaai.”

________________
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NB Dit is een persoonlijke documentaire canon, waar types als Michael Moore en Leni Riefenstahl niet in thuis
horen wegens propagandisme.
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