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zelfingenomenheid en eentonigheid, het maakt
het repertoire aan beschikbare verhalen groter:
verhalen over de eigen positie in de wereld, over
de beleving van het verleden en over de contou-
ren van mogelijke werelden. Filmkunst geeft
voeding aan de beschrijving en het begrip van
de eigen identiteit (wie ben ik, waar kom ik uit
voort) en geeft inspiratie voor de acceptatie van
de verbeelding van andere werelden (ideaal-
beelden, doembeelden, droombeelden). Film-
kunst stelt de toeschouwer in staat met een
frisse blik naar de eigen werkelijkheid te kijken,
filmkunst ontregelt de dagelijkse waarnemings-
routine.1 Deze rechtvaardiging van filmkunst
is terug te brengen tot de essentiële levens-
vraag: welke films hebben een blijvende indruk
op de toeschouwer gemaakt, zowel terugblik-
kend (puttend uit herinneringen aan de kinder-
tijd en de pubertijd) als rondkijkend (de balans
van de afgelopen maand, of het afgelopen jaar)? 

Filmkunst was vanouds een elitair verschijnsel.
Ook in deze tijd komt het publiek noch spon-
taan, noch massaal naar zaalvertoningen van
filmkunst. Waarom is dat jammer? Met deze
vraag zitten we meteen bij de kern van de legiti-
mering van filmkunst. Maar voordat we kunnen
denken aan een antwoord, is het noodzakelijk
de definitie van filmkunst aan de orde te stellen.
Mijn eerste strategie om tot een definitie van
filmkunst te komen, is het koppelen van de
afbakening van filmkunst aan de activiteit van
de toeschouwer. Mijn tweede definitiestrategie
ligt in een institutionele blik: filmkunst is alles
wat algemeen als filmkunst wordt aanvaard. 

Het best mogelijke antwoord op de legitime-
ringsvraag van filmkunst is mijns inziens het
klassieke argument dat filmkunst de diversiteit
en de variatie van zowel het collectieve als het
individuele geheugen vergroot en daarnaast
ook het collectieve en individuele referentie-
kader verrijkt. Filmkunst is een tegengif tegen
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Noten
1 Indeling afgeleid van Marlet 2007c.
2 Het gaat hier dus om de effecten van cultuur voor de

stad. Voorzover dat daarmee geen overlap vertoont,
blijft het belang van cultuur voor Nederland, alsmede
voor het land in internationaal perspectief, in deze
analyse buiten beschouwing.

3 Zie voor een overzicht: Ruiz 2004, 61-68.
4 Dit zou ook een legitimering van het profijtbeginsel

kunnen zijn, hoewel hier allerlei haken en ogen aan
zitten. Zie: Marlet (2007c).

5 Dat verschil tussen musea en theaters komt doordat
het bij bestedingseffecten gaat om bestedingen van
mensen van buiten de stad, die zonder de culturele
instelling geen geld in de stad zouden hebben uitgege-
ven. Bestedingen van stedelingen zelf die naar het
theater gaan vallen niet onder de economische effecten
van cultuur, omdat ervan wordt uitgegaan dat die
bezoekers de bestedingen ook zonder de aanwezigheid
van het theater gedaan hadden.

6 Zie voor een uitgebreide analyse van de problemen in
Nederlandse wijken Marlet 2007d.
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hebben een grote hoeveelheid bevlogen beleids-
lijnen opgesteld die goed in kaart gebracht zijn.
(zie o.a. Pots 2006) De legitimering van film-
kunst komt er in dit discours van de rijksover-
heid echter bekaaid van af. Dat is jammer, want
wat zou het mooi zijn geweest als er een lande-
lijke lofzang op de filmkunst had bestaan. Dan
had iedere culturele instelling in de filmwereld
die passage steeds integraal in het jaarverslag
kunnen citeren. Het legitimeringsdiscours van

filmkunst op het niveau van de culturele instel-
lingen is meer versnipperd en is (daardoor?)
minder systematisch onderzocht. Het legitime-
ringsdiscours rondom het filmerfgoed begint
wel vaste vorm aan te nemen, maar hier ligt de
focus op de urgentie van het beheren en bewaren
van vergankelijk audiovisueel archiefmateriaal.
Het hoofdargument van deze legitimering is
dat er heel veel materiaal ligt, dat het materiaal
momenteel of binnenkort in heel slechte staat
verkeert en dat er dus heel veel geld nodig is om
dit te verhelpen.3

Kan de filmwetenschap ons wellicht helpen
bij de vraag naar de rechtvaardiging van het
bestaan van filmkunst? Dat valt helaas tegen.
Binnen de filmgeschiedschrijving bestaat
weliswaar steeds meer aandacht voor de histo-
rische en actuele context van de randvoorwaar-
den voor het vertonen van filmkunst (zie onder
andere www.cinemacontext.nl), maar het
vraagstuk van legitimering komt daarbij

schouwer doen openvallen van
bewonderende verbazing.2

De meer commerciële films
daarentegen bieden mijns
inziens vooral een blik op de
invulling van populair ver-
maak per periode. Dit biedt
voor sociologen interessante
aanknopingspunten rondom
vraagstukken van representa-
tie (bijvoorbeeld de verbeelding
van de Vietnamoorlog door de
jaren heen) en weerspiegeling
van de tijdgeest (het nihilisme
in de nieuwste Batman-film
bijvoorbeeld).

Institutionele verankering
Mijn tweede strategie voor de
definitie van filmkunst ligt in
een institutionele blik: film-
kunst is alles wat algemeen
als filmkunst wordt aanvaard
door spraakmakende beleids-
makers, wetenschappers, cri-
tici en overige gezaghebbende
experts. Mijn particuliere
opvatting van de relevantie
van filmkunst en mijn per-
soonlijke esthetische ervarin-
gen kunnen getoetst worden
en mogelijk een bredere reik-
wijdte bereiken door te zoeken
naar een institutionele veran-
kering in het omringende
netwerk van cultuurbeleid en
de kunstwetenschap.

Mijn blik richt zich eerst op
het cultuurbeleid van de rijks-
overheid. De dynastie van
opeenvolgende bewindslieden
met kunst in hun portefeuille
en de bijbehorende adviseurs
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de ontroerende climax bij de episode over de
jonge klokkengieter, en natuurlijk de uitbars-
ting van kleur aan het eind wanneer de camera
langzaam het oeuvre van Roebljov aftast. 

Breder referentiekader
Dit zijn slechts enkele willekeurige voorbeel-
den uit mijn eigen ervaring, de essentie van
mijn betoog is dat dergelijke vertoningen van
filmkunst het individuele referentiekader van
elke ontvankelijke toeschouwer verbreden. Om
te beginnen neemt het voorstellingsvermogen
van het dagelijks leven van anderen toe. Dit
geldt voor een breed spectrum, zowel in tijd als
in plaats. Een voorbeeld: hoe zag het stadsleven
eruit in de Sovjet-Unie, in de jaren twintig?
Een film als Bed en sofa (Abram Room, 1927)
geeft een antwoord en toont een beeld dat sterk
afwijkt van de stereotypen in menig geschiede-
nisboek. Een ander voorbeeld: hoe ziet het
stadsleven eruit in het eigentijdse Iran? Een
film als Fireworks Wednesday (Asghar Farhadi,
2006) geeft het antwoord. De filmtoeschouwer
krijgt wellicht zelfs een beter beeld van de
Iraanse leefwereld dan de toerist die een bezoek
aan Teheran brengt. En dichter bij huis
gedacht: hoe ziet het stadsleven eruit in eigen-
tijds Nederland? Iles flottantes (Nanouk Leo-
pold, 2001) geeft heel impliciet het antwoord.
Levensechte personages lopen hier terloops
door een levensechte stad, zonder achtervolgin-
gen, zonder product placements en zonder over-
bodige dialogen. 

Daarnaast verruimt filmkunst ook het voor-
stellingsvermogen op het gebied van mogelijke
werelden (fantasy). Drowning by numbers (Peter
Greenaway, 1988) bijvoorbeeld geeft aan hoe je
altijd en overal de saaie werkelijkheid kunt
verlevendigen met het verzinnen van gecompli-
ceerde spelregels voor een volstrekt nutteloos
spel. En soms kan de visuele rijkdom van een
onbekende Georgische zwijgende film als Eliso
(Nikolaj Sjengelaja, 1928) de mond van de toe-

Memorabele kijkervaringen
Mijn eigen antwoord op deze vraag verschilt
van dag tot dag, maar een constante is dat ik
voor mijn repertoire aan memorabele kijk-
ervaringen vooral put uit non-commerciële
vertoningen, soms al van lang geleden. Een
voorbeeld: de openluchtvertoning van Ascenseur
pour l’échaufaud (Louis Malle, 1958) in de jaren
negentig in de Rotterdamse Pleinbioscoop.
Jeanne Moreau loopt radeloos te dwalen door
nachtelijk Parijs, de toch al perfecte sound-
track (de beroemde jazzmuziek van Miles
Davis) werd toen subtiel verrijkt met de live
stadsgeluiden van Rotterdam. De grenzen van
het filmdoek vervaagden, film en werkelijkheid
vermengden zich op wonderbaarlijke wijze: ons
klapstoeltje leek op een stoep in Parijs te staan
en Jeanne Moreau leek zo de hoek om te kunnen
komen. De stedelijke achtergrond van het
noodlottige verhaal uit de jaren vijftig ver-
smolt met de stedelijke achtergrond van de
vertoning veertig jaar later. 

Een andere uitzonderlijke persoonlijke kijk-
ervaring dateert van nog langer geleden: in de
jaren tachtig was eindelijk de volledige versie
van Andrej Roebljov (Andrej Tarkovski, 1966) in
Nederland te zien, te beginnen op het Filmfesti-
val van Rotterdam, onder andere in een verto-
ning bij het krieken van de dag (negen uur in de
ochtend). Dat leverde een onvergetelijke en
overweldigende kijkervaring op. Deze director’s
cut was geen marketingtruc, maar een emotio-
neel beladen eerherstel na jarenlange censuur.
Tarkovski maakte een allegorie over een kun-
stenaar, gesitueerd in de Middeleeuwen, uitge-
drukt in Cinemascope. De vroege voorstelling
werd bezocht door een kleine groep devote cine-
fielen, een rustpunt in de drukte van het festi-
val. Tarkovski schildert op meesterlijke wijze
een serie filmische fresco’s in brede zwart-wit-
beelden. Mijn herinnering bestaat uit een reeks
van beklijvende markeringspunten, zoals de
proloog met de hallucinerende ballonvaart, of

Filmkunst verruimt het 

voorstellingsvermogen
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mooi zijn als we dan miljoenen zeer verschil-
lende en gedetailleerde lange verhalen zouden
krijgen. Het is mijn stellige overtuiging dat de
eerste voorwaarde hiervoor is dat de onder-
zoekspopulatie kan beschikken over voldoende
filmkunst in de filmzaal, zodat ieder daarin zijn
of haar persoonlijke keuzes kan maken.
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Het netwerk in kaart
Een mogelijke insteek om tot een antwoord te
komen is om het netwerk rond de vertoning van
filmkunst in kaart te brengen.4 Het persoonlijke
verhaal over elke individuele ontroering en
individuele kijkgeschiedenis hangt namelijk
sterk af van de nuchtere vraag welke films aan-
wezig zijn: welk assortiment aan premières,
repertoire en filmerfgoed is beschikbaar? De
Nederlandse bevolking is pluriform en omvang-
rijk, het aanbod van filmkunst zou dat ook
moeten zijn. De presentatie van filmkunst kent
vele opties, reikend van een festivalvertoning
in een grote zaal tot een solitaire viewing op de
laptop, onderweg in de trein of het vliegtuig.
Deze keuzes in facilitering moeten we koesteren,
want deze diversiteit vergroot de mogelijk-
heden van overdracht. Hoe meer kanalen er
bestaan voor de presentatie en promotie van
filmkunst, hoe beter het is. De zaalvertoning
blijft echter de standaard, want dat is de enige
plaats waar filmkunst bekeken kan worden
zoals het bedoeld is: in een lineair tijdsverband
en als een collectieve kijkervaring met een
geconcentreerde blik (een verduisterde zaal,
een groot scherm). Filmkunst is gebaseerd op
inspiratie en verbeeldingskracht, terwijl de
filmvertoning grotendeels is gebaseerd op de
wetten van de handelswaarde. Welke films de
toeschouwer kan zien, wordt grotendeels
bepaald door lieden die vooral winstoogmerken
hebben, en dan viert de middelmatigheid helaas
hoogtij. De filmkunst mag in deze stortvloed
van triviale onzin niet ten onder gaan. Binnen
deze beperking van de marktwerking moeten we
het verhaal over de uitzonderlijke esthetische
ervaring en de institutionele verankering van
filmkunst proberen te ontvouwen.

Het legitimeringsdiscours zou een geweldige
impuls kunnen krijgen door aan de hele Neder-
landse bevolking de vraag te stellen welke film-
projecties een bijzondere indruk op iedere per-
soon afzonderlijk hebben gemaakt. Het zou

weinig aan de orde. De verde-
diging van filmkunst is meer
iets van de beginjaren, toen
binnen de filmtheorie en film-
kritiek de agenda werd
gedomineerd door het streven
het medium film een hogere
status te geven van culturele
erkenning en de eerste stappen
werden gezet op het pad van
canonvorming. (zie o.a.
Staiger 1985)

In het domein van de film-
studies staat momenteel de
vraag centraal hoe het 
medium film en de kijkerva-
ring veranderen onder invloed
van onder andere digitalise-
ring en mondialisering. Een
van de discussiepunten is de
vraag of ‘de cinema’ al dan
niet nog ‘leeft’ en of het feno-
meen van de filmvertoning in
de bioscoop al dan niet nog een
toekomst heeft (zie onder
andere www.zukunftkino.com).
De positie van de filmtoe-
schouwer verschuift en dat
heeft ook een aanpassing van
het onderzoeksperspectief tot
gevolg. Dit zijn belangwek-
kende ontwikkelingen die
interessante vragen oproepen,
maar de eerste fundamentele
denkstap wordt vaak gene-
geerd: welk antwoord geeft
men op de dwingende basis-
vraag ‘who cares?’ Hiermee
zijn we terug bij de vraag
waarmee ik gestart ben: Welk
bestaansrecht heeft de verto-
ning van filmkunst?
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