
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN 

Het spectrum van het verleden 

Een visie op de geschiedenis in vier Europese arthousefilms 
(1965-1975) 

Promotor: Prof. Dr. W. Hesling Proefschrift tot het verkrijgen  
Onderzoekseenheid: van de graad van: 
Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie [CMC] Doctor in de Sociale Wetenschappen 
  aangeboden door 
 Pascal Vandelanoitte 

2012 

 



 



 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN 

Het spectrum van het verleden 

Een visie op de geschiedenis in vier Europese arthousefilms 
(1965-1975) 

 

Pascal VANDELANOITTE 

Proefschrift tot het verkrijgen van de graad van 
Doctor in de Sociale Wetenschappen 

Nr. 200 

Samenstelling van de examencommissie: 

Prof. Dr. Geert Bouckaert (voorzitter) 
Prof. Dr. Willem Hesling (promotor) 
Prof. Dr. Daniël Biltereyst [Universiteit Gent] 
Prof. Dr. Gust De Meyer 
Prof. Dr. Bruno De Wever [Universiteit Gent] 
Prof. Dr. Jan Van den Bulck 

2012 



 

 

De verantwoordelijkheid voor de ingenomen standpunten berust alleen bij de auteur. 

Gepubliceerd door: 
Faculteit Sociale Wetenschappen   -   Onderzoekseenheid: Centrum voor Mediacultuur en 
Communicatietechnologieeleid [CMC], K.U.Leuven, Parkstraat 45  bus 3603 - 3000 Leuven, België. 

 2012 by the author. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
auteur / No part of this book may be reproduced in any form without the permission in writing from the author. 

D/2012/8978/5 



 

 

  
 
Intense dank aan mijn promotor, Prof. Dr. W. Hesling, 

omdat hij me aanmoedigde deze uitdaging aan te gaan, 

me stimuleerde te blijven verdiepen, me ruimte gaf om er 

ook een persoonlijk project van te maken en bovenal 

omdat hij tijdens het proces op het juiste moment de juiste 

vragen stelde en me zo dwong meer uit mezelf te halen. 

Het belang van dit alles kan moeilijk overschat worden. 

 
Dank aan de vrienden Denis, Gianni, Klaas, die elk een 

deel nalazen; 

Leen en Tom voor enkele suggesties; 

Sofie en Michaël die de moed hadden het geheel kritisch 

door te nemen; 

Sabien, mijn hartsvriendin, partner, vrouw en moeder van 

onze twee kindjes, omdat haar warmte en genegenheid 

onvervangbaar zijn en ik mede dankzij haar geduld en 

verdraagzaamheid deze taak kon volbrengen;  

onze oogappels Milos en Leda, omdat ze ons continu 

verwondering, blijdschap en liefde schenken. 

 
Logistiek ben ik dank verschuldigd aan de bibliotheken 

van de faculteit Sociale Wetenschappen, Letteren, de 

Centrale Bibliotheek, interbibliothecair leenverkeer, de 

Hoofdstedelijke Bibliotheek van Brussel, de bib van 

Dilbeek, het Koninklijk Filmmuseum; 

internetshops, postbodes en koeriers die talloze boeken en 

een aantal dvd’s tot bij mij brachten; 

de boekenwinkel Passa Porta Bookshop in Brussel; 

de uitvinder van de fiets, omdat fietsen me blijvend 

beweging, energie en lucht geeft. 

 
Eveneens dank aan de collega’s op mijn regulier werk bij 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie, gewijd aan kunsten 

in Brussel, voor de boeiende omgeving en aan Dirk 

Broekaert en Karina Luytens voor de flexibiliteit; 

en vooral ook de talrijke kunstenaars en hun projecten die 

niet alleen mijn wereld verbreedden maar me eveneens 

bleven voeden met schoonheid. 

 
Ook dit werk draait rond het delen van schoonheid.  





 

 i 

INHOUD  

INHOUD I 

VRAAGSTELLING & ONDERZOEKSMODEL 1 

1. PRELUDE 3 
2. EEN FILMISCHE VISIE OP DE GESCHIEDENIS 5 

2.1. Film als reflectie van de maatschappelijke context 5 
2.1.1. Marc Ferro: film als sociaalhistorische bron 5 
2.1.2. Pierre Sorlin: de historische film als spiegel van zijn tijd 9 
2.1.3. Voorbij de historische film als reflectie van de tijdscontext 11 

2.2. Film als blik op het verleden 12 
2.2.1. De historische film als creatieve visie op de geschiedenis 13 
2.2.2. De verschillende verschijningsvormen van de historische film 15 

2.2.2.1. De historische mainstream Hollywoodfilm 15 
2.2.2.2. De mainstream historische film 17 
2.2.2.3. De historische arthousefilm 18 

2.2.3. Reflecties bij de huidige benaderingen 20 
2.3. De eigen vraagstelling: een alternatieve benadering 22 

3. EEN DRIELEDIG ONDERZOEKSMODEL 25 
3.1. Filmische verbeelding van geschiedenis 26 

3.1.1. Uitbeelding en afbeelding van geschiedenis 26 
3.1.2. Verbeelding van geschiedenis 26 

3.2. Historiserende lectuur 28 
3.2.1. Odin: ‘lecture fictivisante et documentarisante’ 28 
3.2.2. Transpositie op de historische speelfilm: de historiserende lectuur 30 

3.3. Van intertekstualiteit tot intermedialiteit 33 
3.3.1. Intertekstualiteit 33 
3.3.2. Classificatie van intertekstuele relaties in film 34 
3.3.3. Intertekstualiteit en film 35 
3.3.4. Intermedialiteit 38 
3.3.5. Intermedialiteit, de historische film en historiserende lectuur 39 

3.4. Schematisch overzicht van het drieledig onderzoeksmodel 40 
4. EEN KWARTET EIGENZINNIGE FILMS 43 

4.1. Keuzecriteria 43 
4.2. De films 45 

4.2.1. Aguirre, der Zorn Gottes – Werner Herzog 45 
4.2.2. Ludwig – Luchino Visconti 45 
4.2.3. Andrei Rublev – Andrei Tarkovsky 46 
4.2.4. Electra, My Love – Miklós Jancsó 46 



Inhoud 

 

 ii 

AGUIRRE, DER ZORN GOTTES: FEIT EN VERBEELDING IN ÉÉN FILM 47 

1. INLEIDING 49 
2. TWEE HISTORISCHE EXPEDITIES, ÉÉN FILM 51 

2.1. De figuur van Herzog 51 
2.2. Een turbulente zoektocht naar faam, goud en rijkdom 53 

2.2.1. De zoektocht naar El Dorado 53 
2.2.2. Het kwetsbaar vertrek 55 
2.2.3. Personages van divers allooi 56 
2.2.4. Complot tegen Ursúa 58 
2.2.5. De onafhankelijkheidsverklaring 59 
2.2.6. Van kwaad naar erger 62 
2.2.7. Bergaf 64 

2.3. Een spel tussen realiteitskarakter en relativering ervan 67 
2.3.1. De opbouw van een realiteitskarakter in de film 67 

2.3.1.1. Sprekende landschappen 67 
2.3.1.2. Historische artefacten 69 
2.3.1.3. Documentair karakter 69 

2.3.2. Aguirre is niet zomaar wat je ziet of hoort 70 
2.3.2.1. Niet-tonen en niet-zeggen 70 
2.3.2.2. Selectief geluid 72 
2.3.2.3. Zwevende noten 72 

2.3.3. Ironie en cynisme 73 
3. HISTORISERENDE LECTUUR 75 

3.1. De twee tochten op een rij 75 
3.1.1. 1541: Gonzalo Pizarro 75 
3.1.2. 1560: Pedro de Ursúa 76 

3.2. Bronnenmateriaal 79 
3.2.1. Van kinderboek tot film 79 

3.2.1.1. Expositio 80 
3.2.1.2. Rebellie en moord op Ursúa 83 
3.2.1.3. Doel van de tocht 84 

3.2.2. Het dagboek van Gaspar de Carjaval 85 
3.2.3. Audaces fortuna juvat 89 

3.3. Een schematisch overzicht 91 
3.4. Impact van de bronnen op een historiserende lectuur 93 

3.4.1. Een kinderboek 93 
3.4.2. Fantasie of werkelijkheid 94 
3.4.3. Een historische kroniek 95 
3.4.4. Van fascinatie naar afstand 96 

4. INTERMEDIALITEIT 97 
4.1. Romantiek 97 
4.2. Christelijke symboliek 100 

4.2.1. Kerstmis 100 
4.2.2. De zoon van de zonnegod 101 

4.3. Imperialisme en racisme: de waanzin van Okello 102 
4.4. Beeldsymboliek 104 
4.5. Archetypen 104 

4.5.1. Les extrêmes se touchent : nazisme 105 
4.5.2. Narratieve archetypen 108 

5. CODA 113 



Inhoud 

 

 iii 

LUDWIG: EEN BEVROREN (OGEN)BLIK 117 

1. INLEIDING 119 
2. INDIVIDU EN GESCHIEDENIS 121 

2.1. Ludwig en Luchino Visconti 122 
2.1.1. Een aristocraat in de ban van een koning 122 
2.1.2. Verandering als stasis 124 
2.1.3. Een adellijk beeld 126 

2.1.3.1. Een spiegel van het verleden 126 
2.1.3.2. Kleuren die licht en warmte absorberen 127 
2.1.3.3. De camera als neutrale waarnemer 128 

2.2. De historische ijkpunten 128 
2.2.1. Een prille koning 128 
2.2.2. 1866: Oorlog tegen Pruisen 129 
2.2.3. Wordt Otto koning? 131 
2.2.4. Oorlog tegen Frankrijk – De Kaisersbrief 132 
2.2.5. Het einde 134 

2.2.5.1. Luitpold als regent – de medische diagnose 135 
2.2.5.2. Het arrestatiebevel – Ludwig verzet zich 136 
2.2.5.3. De gevangenname 137 
2.2.5.4. De dood 138 

2.3. De getuigenissen 140 
2.4. Andere cruciale (f)actoren 144 

2.4.1. Afstand van religie 144 
2.4.1.1. Pastoor Hoffman 144 
2.4.1.2. Ludwigs moeder 144 

2.4.2. Vrouwen – vriendinnen – getrouwen ? 145 
2.4.2.1. Koningin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije: een zielsverwant als kritische stem 145 
2.4.2.2. Sophie: een operarol? 147 
2.4.2.3. Lila von Bulyowsky, Hornig: randfiguren die de huwelijksidylle verder ontkrachten 148 

2.4.3. Seksualiteit 149 
2.4.4. Kunstenaars en Ludwigs mecenaat 151 

2.4.4.1. Wagner als overspelige geldwolf 151 
2.4.4.2. Kainz als theatrale marionet 155 

2.5. Ludwigs eenzaamheid in schema 159 
3. HISTORISERENDE LECTUUR 163 

3.1. Een revolutionaire periode 163 
3.2. Droom versus werkelijkheid: het verleden herleefd? 165 

3.2.1. Van familiaal naar sociaal niveau? 165 
3.2.2. Spiegelbeeld of herbeleving? 167 
3.2.3. Gevangen in het verleden… 168 

3.3. Stilstand 169 
4. INTERMEDIALITEIT 173 

4.1. Klaus Mann, Vergittertes Fenster 173 
4.2. Andere films 175 

4.2.1. Stille film 175 
4.2.1.1. Das Schweigen am Starnbergersee (Rolf Raffé) 175 
4.2.1.2. Ludwig der Zweite, König von Bayern (William Dieterle) 176 

4.2.2. Ludwig II – Glanz und Ende eines Königs (Helmut Käutner) 177 
4.2.3. Ludwig – Requiem für einen jungfräulichen König (Hans-Jürgen Syberberg) 179 
4.2.4. Wagner (Tony Palmer) 180 
4.2.5. Sissi (Ernst Marischka) 181 

4.3. Muziek 181 
4.3.1. Wagner 182 

4.3.1.1. Lohengrin 182 



Inhoud 

 

 iv 

4.3.1.2. Tannhäuser 183 
4.3.1.3. Tristan und Isolde 186 
4.3.1.4. Die Ring des Nibelungen – Die Walküre 187 
4.3.1.5. Instrumentale muziek van Wagner 187 
4.3.1.6. Visconti, Wagner, Ludwig 188 

4.3.2. Schumann 191 
4.3.3. Offenbach 193 
4.3.4. Tot slot… 193 

5. CODA 195 



Inhoud 

 

 v 

ANDREI RUBLEV: EEN ICOON VAN VERANDERING 197 

1. INLEIDING 199 
2. INDIVIDUELE TWIJFEL OP EEN HISTORISCH KANTELMOMENT 201 

2.1. Filmen achter het IJzeren Gordijn 201 
2.1.1. Tarkovsky’s dubbelrol: martelaar en beschermeling 201 
2.1.2. Grootse verwachtingen 203 
2.1.3. Afkeer en bewondering 204 

2.2. Een beeld van twijfel en daadkracht 206 
2.2.1. Desoriëntatie door het gebruik van locaties 207 
2.2.2. Een dynamisch beeld 207 
2.2.3. Muziek: Heer Jezus, ontferm u over mij 208 

2.3. Geloofscrisis ? 209 
2.3.1. De proloog als toegangspoort tot de film 209 
2.3.2. De figuur van Rublev 209 

2.3.2.1. Het historisch personage 209 
2.3.2.2. Rublev als filmpersonage 210 
2.3.2.3. Andrei Rublev of Andrei Tarkovsky? 212 

2.3.3. Hoe individuele vragen een historische inbedding krijgen 212 
2.3.3.1. Vragen van een individu 212 
2.3.3.2. De confrontatie met de buitenwereld 213 
2.3.3.3. De historische inbedding van Rublevs activiteit 215 
2.3.3.4. Rublevs twijfel als historisch kantelmoment 217 

2.3.4. De stilte en de ommekeer: de verzoening van twee werelden 218 
3. HISTORISERENDE LECTUUR 221 

3.1. Een historisch beeld als puzzel 221 
3.2. Een stille figuur in een turbulente tijd 223 
3.3. Van onderdrukking en fragmentatie tot eenheidsgevoel 224 

3.3.1. Een versnipperd land 225 
3.3.2. De Kerk als bindmiddel 226 

3.4. Rublev als symbool van Ruslands (nood aan) eenheid 226 
3.5. Het conflict tussen de film en de verwachtingen 229 

4. INTERMEDIALITEIT 231 
4.1. Filmische intermedialiteit 231 

4.1.1. Invloeden 231 
4.1.2. Filmische echo’s van Andrei Rublev 234 
4.1.3. Verwijzingen 235 

4.2. Schilderkunst 236 
4.2.1. Pieter Bruegel de Oude 236 
4.2.2. Andere 239 

4.3. Religieuze symbolen 239 
4.3.1. De klok 239 
4.3.2. De heilige Georgius 240 
4.3.3. Iconen 242 

4.3.3.1. Beeldtaal 243 
4.3.3.2. De Drievuldigheidsicoon 244 

5. CODA 247 

 



Inhoud 

 

 vi 

ELECTRA, MY LOVE: POËZIE EN REVOLUTIE 251 

1. INLEIDING 253 
2. EEN FILMGEDICHT 255 

2.1. Maatschappelijke productiecontext 255 
2.2. Het verleden als blik op menselijke drijfveren 257 

2.2.1. Macht en weermacht 257 
2.2.2. Filmische invloeden 260 

2.3. Electra, My Love: filmpoëzie 260 
2.3.1. De adem van de long take 261 
2.3.2. De ruimte van de setting 262 
2.3.3. De soberheid van kleur 263 

2.4. Electra, My Love en klassieke tragedies 264 
2.4.1. Gyurkó’s Szerelmem, Elektra 264 
2.4.2. Klassieke tragedies en hun maatschappelijke rol 265 
2.4.3. Schematisch overzicht van de film 267 
2.4.4. Echo’s van de klassieke Electra-tragedies 268 

2.4.4.1. Aeschylus’ Orestie: van wraak naar gerechtigheid 268 
2.4.4.2. Sophocles’ Electra: homerische held of compromis? 270 
2.4.4.3. Euripides’ Electra : de verantwoordelijkheid van het individu 271 

2.5. De apotheose 273 
2.5.1. Van wraak tot hoop op een betere toekomst 273 
2.5.2. De val van de tiran 274 

3. HISTORISERENDE LECTUUR 277 
3.1. Geschiedenis als bron van universele thema’s 277 
3.2. Post WOII, de Hongaarse revolutie en de nadagen 279 
3.3. Echo’s van 1956 door middel van wijzigingen t.o.v. de klassieke Electra-tragedies 282 
3.4. Stilering als universalisering 283 

3.4.1. Het poëtisch beeld, de longtake en choreografie 283 
3.4.2. Symboliek 285 

3.4.2.1. Vrouwelijk naakt 285 
3.4.2.2. De pauw 286 
3.4.2.3. Dwergen 287 

3.4.3. Vermenging van heden en een ongedefinieerd verleden 288 
4. INTERMEDIALITEIT 291 

4.1. Narratief 291 
4.1.1. Klassieke tragedie 291 
4.1.2. De vuurvogel 292 

4.2. Muziek 293 
4.2.1. Volksliederen 293 
4.2.2. Lee Van Cleef 294 
4.2.3. The Peacock Has Alighted 295 
4.2.4. Volksliederen, Kodály, Bartók en de Hongaarse identiteit 296 

5. CODA 299 



Inhoud 

 

 vii 

ALGEMENE CONCLUSIE 301 

1. DE FILMS 303 
1.1. Film en geschiedenis 303 
1.2. Historiserende lectuur 305 
1.3. Intermedialiteit 307 

2. EEN DYNAMISCHE WISSELWERKING 309 
2.1. Film en geschiedenis 309 
2.2. Historiserende lectuur 309 
2.3. Intermedialiteit 311 
2.4. Coda 312 

3. HISTORISCHE ARTHOUSEFILM ALS DYNAMISCH PROCES 315 

ENGLISH ABSTRACT 319 

RÉSUMÉ FRANÇAIS 321 

FILMOGRAFIE 323 

AFBEELDINGEN 325 

FIGUREN 326 

TABELLEN 326 

BIBLIOGRAFIE 327 

BIJLAGE: DOCTORATEN  IN  DE  SOCIALE  WETENSCHAPPEN I 

 





 

 

VRAAGSTELLING &  ONDERZOEKSMODEL 

 

 
 





Vraagstelling & onderzoeksmodel 

 

 

 Het alleropwindendste avontuur dat er bestaat, is het verre verleden, 

dat steeds raadselachtiger wordt, opnieuw te beleven. 

  GYÖRGY KONRÁD, Tuinfeest 

 

1. Prelude 

 

Van oudsher tracht de mens met het verleden om te gaan, in het heden te staan, naar de toekomst 

te kijken. Die fascinatie voor en omgang met het verleden heeft meerdere invalshoeken. 

Nieuwsgierigheid naar andere gewoontes, andere culturen, andere plekken of tijden berust niet 

enkel op verwondering, maar ook op het verlangen tot verdieping van kennis en verbreding van 

de waarneming van de wereld. Omgaan met geschiedenis is niet enkel een manier om met het 

eigen verleden om te gaan, actuele vragen in een breder daglicht te plaatsen of vooruit te denken, 

maar ook een manier om het blikveld te verruimen en te zien hoe bepaalde uitdagingen elders of 

eerder een antwoord kregen.  

Geschiedenis is daarbij geen privilege van wetenschappelijke historische studies maar zit ook 

verweven in heel wat culturele uitingen, in mythes en legendes, sagen en verhalen, epen en 

gedichten, en recenter ook in film. Veel films doen in die afbeelding van het verleden beroep op 

grote gebaren of grootse verhalen, majestueuze decors of overweldigende ensceneringen. 

Daarnaast zijn er heel wat historische films die een tegenpool zijn: kleinheid en kwetsbaarheid 

van handelingen en gedrag; fijnheid en breekbaarheid. Het zijn films als weefsels van ragfijne 

spinnendraden, waarin veel mogelijke wegen naar de kern leiden, maar waar de weg naar de 

buitenrand evenzeer een nieuw perspectief kan bieden of de mogelijkheid om van daaruit een 

brug te slaan naar een nieuw ankerpunt waar een nieuw web vol mogelijke betekenissen kan 

worden opgebouwd.  

Het zijn films die eerder suggereren in plaats van demonstreren, die openheid laten in plaats van 

verhalen af te sluiten. Puzzels die nooit te vervolledigen zijn, niet naar een volledig beeld 

toewerken, maar ontelbare potentiële mogelijkheden aangeven waarmee de kijker zelf een eigen 

combinatie mag creëren. Het is film als poëzie, waar witruimte eveneens zijn plaats inneemt, 

betekenis suggereert – zonder te dwingen maar door ruimte open te laten, door inkijkjes te bieden 

in een stukje wereld dat nog ingevuld moet worden en net daarom evenzeer een stukje wereld 

van de toeschouwer kan worden. 
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2. Een filmische visie op de geschiedenis 

In het onderzoek rond de historische film is de hoofdmoot gericht op films die bekende 

historische figuren of gebeurtenissen tot leven brengen en meestal tot de mainstreamfilm 

behoren. Aanvullend hierop richten wij de blik op hoe historische arthousefilms iets over het 

verleden kunnen vertellen.  

Om ons onderzoek te situeren, zullen we eerst een overzicht bieden van de huidige stand van 

zaken in het discours rond film en geschiedenis. Voortbouwend op een aantal kanttekeningen 

daarbij, zullen we een drieledig onderzoeksmodel voorstellen, waarbij niet enkel de filmische 

betekenisvorming en de omgang met historische verwijzingen de lectuur van een film als 

historische film zal bepalen, maar waarbij we ook intertekstuele betekenisgeving een structurele 

plaats geven. Ons onderzoek bouwt sterk voort op de verworvenheden van het huidig discours 

en voegt extra elementen toe om, ondanks het dikwijls meer impliciete karakter van de 

arthousefilm, de ragdraden te vinden die verleden, heden en/of toekomst met elkaar verbinden.  

 

2.1. Film als reflectie van de maatschappelijke context 

Het filmtheoretische discours over de historische film is relatief jong. In de jaren ’70 benaderen 

pioniers als Pierre Sorlin en Marc Ferro, beiden historici, historische films in de eerste plaats als 

sociaal-culturele indicator van de context waarbinnen ze gemaakt werden. Hun vraagstelling is 

voornamelijk gericht op de inwerking van de maatschappelijke context waarin films tot stand 

komen, op de geboden historische representatie. 

2.1.1. Marc Ferro: film als sociaalhistorische bron 

Ferro’s eerste essays1 verschijnen in het Franse tijdschrift Annales. Economies. Sociétés. Civilisations. 

De Annales-school pleitte van in het interbellum voor een geschiedschrijving die niet louter op 

grote, in de eerste plaats politieke gebeurtenissen focust, maar alle lagen van de maatschappij 

bestudeert. Daarbij zoekt men ook aansluiting bij invalshoeken en methodieken uit andere 

menswetenschappen zoals de sociologie, psychologie en economie.2 In het eerste filmgerelateerde 

artikel uit 1968 pleit Ferro ervoor film als bron voor historisch onderzoek te gebruiken en zowel 

newsreels, documentaire als speelfilm te inventariseren en indexeren om een efficiënte ontsluiting 
                                                           
1 O.a. Ferro, M., "Société du XXe siècle et histoire cinématographique," Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations. 23, no. 3 (1968); ———, "Le film, une contre-analyse de la société," Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations. 28, no. 1 (1973). 
2 Green, A. and Troup, K., The Houses of History. A Critical Reader in Twentieth-Century History and 
Theory. Manchester: Manchester University Press, 1999, 87-89. 
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mogelijk te maken.3 Film wordt verdedigd als nieuwe historische bron die aanvullende inzichten 

over de geschiedenis kan verschaffen. In het artikel uit 1973 vult Ferro aan dat volgens hem film 

stemmen aan bod laat komen die het geijkte sociale en historische discours kunnen ondergraven:  

Il ne suffit pas de constater que le cinéma fascine, qu'il inquiète : les pouvoirs 

publics, la puissance privée pressentent qu'il peut avoir un effet corrosif ; ils 

s’aperçoivent que, même surveillé, un film témoigne. Actualité ou fiction, la 

réalité dont le cinéma offre l'image apparaît terriblement vraie ; on s’aperçoit 

qu’elle ne correspond pas nécessairement aux affirmations des dirigeants, aux 

schémas des théoriciens, à l’analyse des opposants. Au lieu d’illustrer leurs 

discours, il lui advient d’en accuser la dérision.4 

Deze vertrekpunten illustreert Ferro in de jaren ’70 met teksten en essays waarvan een selectie 

gebundeld werd in Cinéma et Histoire.5 Hij vertrekt steeds van één film (Bronenosets Potyomkin 

(Pantserkruiser Potemkin, Sergei Eisenstein, 1925); Stachka (Staking, Sergei Eisenstein, 1925)), of 

behandelt meerdere films, vertrekkend van één bepaalde historische gebeurtenis, één beweging 

zoals het Amerikaanse antinazisme tussen 1939 en 1943, of van één thema zoals de stalinistische 

ideologie (Chapaev, Grigory Vasilyev, 1935). In deze teksten bekijkt Ferro film niet als culturele 

expressie, maar als een getuige van een sociale, politieke, economische en intellectuele context. 

Centraal staat de invloed van die context en de manier waarop die vertaald wordt in een 

historische film: 

Grasping film in its relation to history requires more than just better chronicles 

of the works or a description of how the various genres evolved. It must look 

at the historical function of film, at its relationship with the societies that 

produce and consume it, at the social processes involved in the making of the 

works, at cinema as a source of history. As agents and products of history, 

films and the world of films stand in a complex relationship with the 

audience, with money and with the state, and this relationship is one of the 

axes of its history.6 

Naar aanleiding van Pantserkruiser Potemkin werkt Ferro eind jaren ’80 een classificatie uit van 

vier vormen van geschiedschrijving, gebaseerd op het selectieproces van historische informatie.7 

‘L’histoire-mémoire’ tracht een getrouw beeld van het verleden te bieden door verschillende 

vormen van data te combineren en richt zich veelal op relatief sterk afgebakende onderwerpen 

                                                           
3 Ferro, "Société du XXe siècle et histoire cinématographique." 
4 ———, "Le film, une contre-analyse de la société," 113. 
5 Ferro, M., Cinéma et histoire. Paris: Gallimard, 1993. Dit boek bundelt meerdere teksten, 
voornamelijk uit de periode 1971-1976 met enkele recentere teksten uit de jaren 1986-1993.  
6 ———, "Film as an Agent, Product and Source of History," Journal of Contemporary History 18, no. 
3 (1983): 358. 
7 ———, "Le paradoxe du Potemkin," Cahiers du Monde Russe et Soviétique 30, no. 3 (1989): 294-
295. 
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zoals het leven van een bepaalde bevolkingsgroep of de geschiedenis van een dorp. ‘L’histoire 

générale’ sluit het meest aan bij de traditionele schriftelijke geschiedschrijving, bevoordeelt de 

belangrijkste bronnen (van bijvoorbeeld staatsarchieven tot anonieme getuigenissen) en wordt 

gezien als een vertaling van een officieel, institutioneel discours. ‘L’histoire expérimentale’ is 

selectiever in de keuze van de gehanteerde bronnen, maar motiveert waarom bepaalde bronnen 

geselecteerd werden. ‘L’histoire-fiction,’ waaronder volgens Ferro de historische film valt, 

gebruikt enkel die informatie die van belang lijkt op het moment van het ontstaan van de fictie. 

Niet het verleden zoals bij ‘l’histoire-mémoire’, maar het heden bepaalt hier hoe met het verleden 

omgegaan wordt. Aan deze classificatie verbindt Ferro eveneens gevolgen over de opbouw van 

de film, de expliciete en impliciete bedoeling van de makers, en conclusies over de plaats en rol 

van creativiteit in de film: 

 

 Histoire-mémoire 
(groupes, 
communautés) 

Histoire générale 
(États, partis, 
nations) 

Histoire 
expérimentale 

Histoire-fiction 

Principe 
d’organisation 

Chronologique Chronologique Logique Esthétique 
dramatique 

Choix des 
informations 

Accumulatif Hiérarchique Explicité Lié au présent 

Fonction 
explicite 

Identification Légitimation Analytique Principe de 
plaisir 

Objectifs latents 
des auteurs 

Dignité Les honneurs et 
les grades 

Le pouvoir 
intellectuel 

Le prestige 
narcissique 

Créativité et 
inventivité 

Aucune Dans la 
classification et 
l’organisation 

Choix des 
problèmes et 
définition de leur 
enjeu 

Choix des 
situations et 
importance de 
leur enjeu 

Tabel 1: Ferro: "constitution d'une oeuvre historique" 

 

Dergelijk schema is in de eerste plaats geënt op schriftelijke geschiedschrijving en de verdiensten 

van de historische film worden erg laag ingeschat – de expliciete functie van ‘l’histoire fiction’ of 

de doorsnee historische fictiefilm is volgens hem voornamelijk op vermaak gericht, de impliciete 

drijfveer van de auteur(s) narcistisch. Ferro erkent dat er ook historische films zijn die een 

‘artistieke versie’ vormen van ‘l’histoire expérimentale’ (als voorbeeld haalt hij Pantserkruiser 

Potemkin aan), waarbij wel bronnen geraadpleegd en geordend werden, maar de verbeelding de 

film uiteindelijk vorm gaat geven.  

Een tweede schema van Ferro focust louter op film en vertrekt vanuit het perspectief waaruit 

films ontwikkeld worden: vanuit gevestigde instellingen; door opposanten; vertrekkende van 

orale of culturele herinnering; of onafhankelijke interpretaties die een eigen analyse voorstellen. 

Daar voegt Ferro een tweede as aan toe, met name de benadering van het discours: van bovenuit, 

als observatie van de macht en haar instellingen; van onderuit, vertrekkende van onderdanen: 

massa’s, boeren, arbeiders; van binnenin, waarbij de verteller zich verregaand met het onderwerp 
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identificeert; en ten slotte van buitenuit, waarbij niet de pure reconstructie, maar de constructie 

van een formeel werk primeert.8  

 

Centers of 

production 

Institutions Counter-

Institutions 

Memories Autonomous 

Analyses 

Modes of 

Analyses 

    

From Above Napoleon* 

Nevsky 

Chapayev 

Ceddo 

The Black Hills 

Are Not For Sale 

 Visconti 

Tarkovski 

Syberberg* 

From Below La Marseillaise 

Mother 

(Pudovkin) 

Feminist Films 

Ivens (until 1938) 

Babatou et Les 

Trois Conseils 

Bicycle Thief 

Modern Times 

A Nous la Liberté 

From Within Man With a Movie 

Camera* 

The Salt of the 

Earth 

Heimat 

Femmes du Mont 

Chenova* 

 

From Without Strike* 

Gestern und Heute 

(Nam) 

Polish Historical 

Films 

 M * 

The Visitors 

New Wave 

(France) 

Renoir 

Tabel 2: Ferro: classificatie van historische films in functie van hun verhouding tot geschiedenis9 

 

Ook dit schema benadert de historische film als een neerslag van het discours waarbinnen hij 

gemaakt wordt: 

All this reveals that the historical film, or, more often, the film about history, is 

no more than the filmic transcription of a vision of history which has been 

conceived by others.10 

Hierbij stelt Ferro voor geen onderscheid te maken tussen films die geschiedenis als setting of als 

eigenlijk onderwerp gebruiken, maar wel te kijken naar het discours dat ze weergeven, zijnde 

conform het dominante ideologische discours, als tegendiscours of als onafhankelijke of 

vernieuwende blik op geschiedenis. Tegendiscours en een onafhankelijke blik zijn enkel mogelijk 

indien de filmmakers los staan van het dominant discours (zo niet maken ze volgens Ferro 

propagandafilms). Dergelijke films krijgen nog een specifieke meerwaarde als ze op esthetisch 

vlak filmische expressiemiddelen gaan gebruiken die de contra-analyse of onafhankelijke visie 

                                                           
8 ———, "Does a Filmic Writing of History Exist?," Film and History 17, no. 4 (1987): 86-87. 
9 Ibid.: 89. 
10 Ibid.: 83. 
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versterken. Parallelmontage en manipulatie van de samenhang van geluid en beeld zijn 

voorbeelden die een vertelwijze oproepen die enkel door film geboden kan worden.11  

2.1.2. Pierre Sorlin: de historische film als spiegel van zijn tijd 

Ook volgens Pierre Sorlin weerspiegelt de manier waarop geschiedenis in de historische film 

uitgebeeld wordt, de plaats en de tijd waarin de film tot stand kwam. Niet de authenticiteit van 

het historisch verhaal staat centraal, maar de manier waarop in het historisch verhaal actuele, 

sociale en/of politieke vragen vertaald worden. Hij roept historici dan ook op om hun studie niet 

enkel te baseren op het primaat van geschreven bronnen maar film ook als bron van kennis over 

het heden (of het recente verleden, zijnde de productietijd en -context van de film) te gebruiken. 

Sorlin reikt een aantal belangrijke aandachtspunten aan voor die analyse van speelfilm als bron 

van historische kennis. Newsreels en documentaires hebben volgens hem een andere inhoudelijke 

benadering tot hun onderwerp dan speelfilms, selecteren bronnen en standpunten op een andere 

manier, en hebben een verschillend eindresultaat voor ogen. Documentaires en newsreels hebben 

de bedoeling rechtstreeks te verwijzen naar een referent, naar het onderwerp dat ze aansnijden; 

speelfilm refereert aan zichzelf en geeft een interpretatie, een bepaalde visie op gebeurtenissen.12 

Verder wijst Sorlin er ook op dat speelfilm vrijwel nooit een louter individuele creatie is en dat 

het effect van de afgewerkte film primeert op de intentie van de cineast. Voor een analyse van 

speelfilm als bron over de productietijd en -context, is er niet enkel een gedetailleerde analyse 

nodig maar moet een historicus ook rekening houden met de mogelijke meerduidigheid van film, 

en die zo volledig mogelijk in kaart brengen:  

It is not a matter of ‘explaining’ the film, nor of finding out what the film 

‘means’. Under the unifying veneer of the story, multiple threads run through 

a film, some of them vanishing immediately, while others are developed at 

length. Analysis must draw out this multiplicity, showing that several 

approaches are possible to any one film.13 

In vergelijking met een wetenschappelijke geschiedschrijving, die zich in de eerste plaats baseert 

op feiten, biedt deze meerduidigheid volgens Sorlin het voordeel meer aan te sluiten bij de sociale 

realiteit vermits die zelden eenduidig is. De speelfilm kan volgens hem dan ook historici attent 

maken op die meervoudige relaties tussen bepaalde gegevens: 

There is always an ambiguity in pictures which suggests a wide range of 

meanings. But, since ambiguity is also a part of our relationship to the social 

                                                           
11 Ibid.: 84-85. 
12 Sorlin, P., The Film in History. Restaging the Past. Totowa: Barnes & Noble Books, 1980, 9-10. 
13 Ibid., 33-34. 
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world, films may help us avoid clear-cut definitions and suggest more 

nuanced, less-definite interconnections among the data we try to observe.14 

Door via het verleden commentaar te bieden op het heden ervaren cineasten volgens Sorlin meer 

vrijheid en mogelijkheid om fantasie te gebruiken dan indien men rechtstreeks actuele vragen zou 

behandelen.15 De visie op het verleden die daarmee uitgedrukt wordt, is volgens hem daaraan 

ondergeschikt. 

 

De benadering van Sorlin en Ferro, waarbij een historische speelfilm gezien wordt als spiegel van 

de maatschappelijke context en het maatschappelijk discours waarbinnen een specifieke film 

ontstaan is, wordt ook wel de ‘mirror theory’ genoemd. Daarbij kunnen meerdere bedenkingen 

geplaatst worden. Zo kan volgens de socioloog Jarvie de historische film niet als rechtstreekse 

bron fungeren omdat een gemonteerde film nooit ruwe data als studiemateriaal aanlevert: door 

de keuze van wat en hoe gefilmd wordt, de selectie van de fragmenten die gebruikt worden, en 

de manier waarop die gemonteerd worden, gaat het altijd om bewerkt materiaal.16 De historische 

speelfilm biedt volgens hem ook te weinig mogelijkheid tot discussie, terwijl hij dat als een 

essentieel kenmerk van een historisch discours ziet: 

Film is not the material of history. Documents are the material of history. At 

best, film is a visual aid. It is very nice to see and hear dead people, see places 

as they were, the state of technology, and so on; film may be a useful check on 

interpretation, but it is not essential and not necessarily enlightening. (…) For 

another thing, and perhaps most decisively of all, its discursive weakness 

means that it cannot participate in the debate about historical problems, which 

is what history is really all about. 17  

Een decennium na de publicatie van The Film in History relativeert Sorlin zelf in European Cinemas, 

European Societies de ‘mirror theory’, omdat er volgens hem betere bronnen zijn dan film om de 

productietijd en -context te bestuderen: 

I feel a bit sceptical regarding the scientific value of the ‘mirror’ theory. Not 

that it is wrong: on the contrary, it is obvious that movies ‘reflect’ aspects of 

the society which has produced them. (…) But I wonder whether what can be 

learned from films in this respect is worth looking at them for. Other sources, 

especially photographs, are as informative and require less time or effort. It 

could even be held that to a large extent films escape their period.18 

                                                           
14 ———, "War and Cinema. Interpreting the Relationship," Historical Journal of Film, Radio & 
Television 14, no. 4 (1994): 365. 
15 Sorlin, The Film in History. Restaging the Past. 209. 
16 Jarvie, I.C., "Seeing Through Movies," Philosophy of the Social Sciences 8, no. 4 (1978): 376-377. 
17 Ibid.: 377-378. 
18 Sorlin, P., European Cinemas, European Societies, 1939-1990. New York: Routledge, 1991, 211. 
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Hiervoor haalt hij verschillende redenen aan: censuur, financiële beperkingen, maar ook de 

relatief gesloten productiezijde van film, waarbij regisseurs en producers volgens hem meestal 

vermijden een film over eenzelfde problematiek te draaien als hun collega’s.  

Films bieden ook niet noodzakelijk een directe reflectie van de maatschappelijke werkelijkheid die 

de makers omringt. Dergelijke observaties komen niet (allemaal) rechtstreeks in de film terecht, 

maar worden gefilterd: 

Cinema is not society-proof but it filtrates and modifies what is observed in 

the street according to the modes of cinematic circles.19 

Zo geeft Sorlin het voorbeeld van het veelvuldig en meerduidig gebruik van auto’s als 

vervoermiddel, maar evenzeer als object van bewondering, emotie, vrijheid, snelheid. Het 

gewicht hiervan in de Europese film van de jaren ’60 is volgens hem eerder een afspiegeling van 

de Hollywoodfilm dan van de algemene verspreiding van de auto in het leven van alledag in 

Europa. De auto werd sneller gemeengoed in de Verenigde Staten dan in Europa; de beeldspraak 

van de auto in de Europese film is dus niet enkel bepaald door zijn groeiende belang in Europa, 

maar evenzeer door het voorbeeld uit de ook in Europa verspreide Amerikaanse films. Sorlin 

besluit dan ook dat cinema niet immuun is voor de buitenwereld, maar dat de wereldvisie die 

weergegeven wordt, te sterk gefilterd is om de toeschouwer toe te laten zich enkel en alleen op 

basis van film een beeld te vormen van een bepaalde periode.20 

2.1.3. Voorbij de historische film als reflectie van de tijdscontext 

Sorlin specificeert niet welke soorten filters of factoren het tot stand komen van tijdsgebonden 

observaties en reflecties beïnvloeden. Hij werkt evenmin uit hoe film, ondanks eventueel 

aanwezige filters, toch een blik kan bieden op het verleden. In European Cinemas, European Societies 

deelt Sorlin de speelfilm in in bepaalde periodes en (nationale) regio’s om door middel van 

vergelijkingen tussen de thema’s die in een bepaalde periode in verschillende naties al dan niet 

behandeld worden, een representatiestudie van grote historische scharniermomenten of thema’s 

uit te bouwen. Onderwerpen zijn bv. WO II, het verzet of toenemende verstedelijking. Het belang 

dat in een specifieke periode in een bepaalde natie aan een thema gehecht wordt, is volgens hem 

rechtstreeks gerelateerd aan de eigentijdse maatschappelijke omgeving. Door deze globale opzet 

gaat noodgedwongen weinig aandacht naar specifieke kenmerken en particuliere zienswijzen van 

individuele films. De verhouding van een historische film tot het historisch onderwerp dat hij 

uitbeeldt of verbeeldt, wordt niet bekeken; de manier waarop de film met het verleden omgaat, 

wordt enkel geanalyseerd vanuit de vraagstelling wat de behandeling van een bepaald historisch 

thema over de maatschappelijke productiecontext vertelt. 

 

                                                           
19 Ibid., 212. 
20 Ibid., 212-216. 



Een filmische visie op de geschiedenis 

 

 12 

Het werk van Ferro blijft sterk vasthouden aan de spiegel van het maatschappelijke discours, die 

historische films volgens hem bieden. Hoewel Ferro elders stelt dat het thema van een historische 

film minder belangrijk is dan zijn uitwerking en beklemtoont dat er ook historische films zijn die 

meer bieden dan louter een reconstructie door een aanvulling te vormen op bestaande analyses,21 

toch besteedt Ferro te weinig aandacht aan de filmische eigenschappen van de door hem 

geanalyseerde historische representaties. Zo is de enige verwijzing naar de filmische uitwerking 

die hij in bovenvermeld schema22 maakt een asterisk om erop te wijzen dat enkele films in zijn 

schema een bijzondere filmische schriftuur hebben. De invloed van de filmische schriftuur wordt 

te weinig betrokken in de analyse, terwijl juist die schriftuur een enorme invloed heeft op de 

mogelijke interpretaties van een historische film. 

 

2.2. Film als blik op het verleden 

Naast het discours van Ferro en Sorlin, stellen andere historici vanaf de jaren tachtig een tweede 

vraag centraal, namelijk of historische films iets zinvols kunnen vertellen over het verleden dat 

afgebeeld wordt. Niet de historische context ten tijde van het ontstaan van de films staat centraal, 

maar historische films als mogelijke kennisoverdracht over het verleden waarover de film 

handelt. 

Schriftelijke geschiedschrijving, gebaseerd op empirisch onderzoek, is al lang de dominante 

vorm, maar door de explosieve groei van audiovisuele en multimediale communicatie, kan men 

de andere media niet meer negeren:23 

The issues raised by historical films represent a challenge that opens up new 

possibilities for understanding history, in a similar way to that in which the 

written word transformed an earlier oral history tradition.24 

Toch blijven er regelmatig reserves opduiken bij de waarde van historische film als blik op het 

verleden. In een themanummer rond de historische film van de American Historical Review waarin 

Rosenstone pleit voor meer aandacht voor de verdiensten van de historische film, blijft de 

historicus Herlihy de kritiek uiten dat de historische film geschiedenis te makkelijk reduceert tot 

eenvoudige en vaststaande waarheden25 en door een gebrek aan gedocumenteerde werkwijze 

onvoldoende basis biedt om de geloofwaardigheid van de omgang met de geschiedenis op een 

wetenschappelijke manier te kunnen natrekken: 

                                                           
21 Ferro, Cinéma et histoire. 253. 
22 Figuur 2. 
23 Munslow, A., "Film and History; Robert A. Rosenstone and History on Film/Film on History," 
Rethinking History 11, no. 4 (2007): 566-568. 
24 Chopra-Gant, M., Cinema and History. The Telling of Stories. London: Wallflower, 2008, 69. 
25 Herlihy, D., "Am I a Camera? Other Reflections on Films and History," American Historical Review 
93, no. 5 (1988): 1188. 
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Film, a visual medium, can effectively present the visual aspects of history but 

not the whole of history. Nor can it really show the methods of history. I do 

not see how films can carry a critical apparatus, how they can at the same time 

invite a suspension of disbelief and a cultivation of the critical sense. 26  

Los van de eventuele vraag naar getrouwheid aan historische feiten, kleuren diverse beelden ons 

idee van geschiedenis. Beelden zijn immers ons idee over het verleden gaan vormen, of we dat 

verleden nu al dan niet actief meemaakten, of we ons daar nu al dan niet in verdiept hebben.27 

Tijd dus om de vanuit waarheidsclaims vertrekkende kritiek op historische films achter ons te 

laten. 

2.2.1. De historische film als creatieve visie op de geschiedenis 

Door de invalshoek te differentiëren countert men de kritiek op de historische film als bron of 

spiegel van de geschiedenis. Een centraal argument is dat de historische film nieuwe 

perspectieven kan bieden voor de representatie van het verleden en dat op didactische wijze 

tastbaar kan maken: 

(…) it is obvious that history in film reveals new historical evidence, offers 

new perspectives for the representation of time and space, gives alternative 

behavioural insights, and opens up new ways of presenting the past in an 

overwhelmingly effective didactic form.28  

Fictiefilm gebruikt immers eerder dramatische en visuele betekenisvorming om verbanden uit te 

drukken dan een lineaire argumentatie. Ook historische films brengen noties van causaliteit in 

geschiedenis over, met name via dramatische elementen als plot en karakterisering of de 

uitbeelding van een historische setting, aldus Grindon.29 Dramatisering is bovendien niet 

synoniem met ontkenning of vervalsing van geschiedenis, maar voegt de ervaring van nabijheid 

en beleving toe:  

All films move forward into the present and “back to the future” when they 

re-present the past. Time in the film is contained within a constructed space 

whose realities are those of the story – of history – not of any experience or as-

it-happened reality.30 

                                                           
26 Ibid.: 1192. 
27 Kaes, A., Deutschlandbilder. Die Wiederkehr der Geschichte als Film. München: Edition Text + 
Kritik, 1987, 5. 
28 Raack, C., "Historiography as Cinematography. A Prolegomenon to Film Work for Historians," 
Journal of Contemporary History 18, no. 3 (1983): 412. 
29 Grindon, L., Shadows on the Past. Studies in the Historical Fiction Film. Philadelphia: Temple 
University Press, 1994, 6. 
30 Barta, T., Screening the Past. Film and the Representation of History. Westport: Praeger, 1998, 13. 
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In plaats van te vertrekken van een vergelijking tussen professioneel geschreven geschiedenis en 

de historische film, beklemtonen historici als Rosenstone en O’Connor dat de historische film 

aanvulling kan betekenen door het zichtbaar maken van een historische setting, het gebruik van 

geluid of expressie van de acteurs een.31 Historici moeten volgens hen leren omgaan met de 

constructie van betekenis in een film, die net als traditionele, professioneel geschreven 

geschiedenis op conventies gebaseerd is. Een filmische blik op geschiedenis mag dan wel een 

constructie zijn, professioneel geschreven geschiedenis wordt evenzeer bepaald door taal- en 

genreconventies; doet ook beroep op narratieve strategieën; is evenmin het verleden zelf maar 

een representatie daarvan.32  

Dit sluit aan bij het discours van historici als Hayden White en Frank Ankersmit die beklemtonen 

dat alle historische analyses altijd een hertaling zijn van de eigenlijke gebeurtenissen: 

(…) narrative accounts do not consist only of factual statements (singular 

existential propositions) and arguments; they consist as well of poetic and 

rhetorical elements by which what would otherwise be a list of facts is 

transformed into a story.33 

Ook traditionele geschiedschrijving is onderhevig aan partialiteit en subjectiviteit.34 Zowel 

klassieke historiografie als filmische geschiedenis doen aan betekenisvorming: vertrekkend van 

data wordt een betekenis gecreëerd die het niveau van de data als document van een empirische 

realiteit achter zich laat en de data vertaalt in een oorzaak-gevolgrelatie die zelf niet als dusdanig 

rechtstreeks gedocumenteerd werd.35 Film maakt gebruik van symbolen en metaforen, maar 

geschiedschrijving evenzeer, aldus Rosenstone.36 Ook film heeft het recht uitspraken te doen over 

historische personages of gebeurtenissen, zolang men de historische film niet als aanvulling op 

geschreven geschiedenis ziet, maar als een andere vorm van historisch discours die gebruik 

maakt van haar eigen representatiesystemen.37  

                                                           
31 O'Connor, J.E., Image as Artifact. The Historical Analysis of Film and Television. Malabar: Robert E. 
Krieger, 1990, 7-8. 
32 Rosenstone, R.A., "History in Images/History in Words. Reflections on the Possibility of Really Putting 
History onto Film," American Historical Review 93, no. 5 (1988): 1179-1181. 
33 White, H., "Historical Emplotment and the Problem of Truth," in Probing The Limits Of 
Representation. Nazism and the Final Solution, ed. Friedländer, Saul. Cambridge: Harvard University 
Press, 1992, 38. 
34 Ankersmit, F.R., De navel van de geschiedenis. Over interpretatie, representatie en historische 
realiteit. Groningen: Historische uitgeverij, 1990; White, H., Metahistory. The Historical Imagination in 
Nineteenth-Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973; ———, The Content of 
the Form. Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1987.  
35 Rosenstone, R.A., "Introduction," in Revisioning History. Film and the Construction of a New Past, 
ed. Rosenstone, Robert A. Princeton: Princeton University Press, 1995, 6. 
36 ———, History on Film/Film and History. Harlow: Pearson, 2006, 68-69. 
37 White, H., "Historiography and Historiophoty," American Historical Review 93, no. 5 (1988): 1193-
1195. 
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2.2.2. De verschillende verschijningsvormen van de historische film 

In de literatuur over de historische film is er geen eensgezindheid over wanneer een film een 

historische film wordt. Sorlin definieert een historische film als een film die de actie in een 

historisch verleden plaatst door ofwel een situering in een historische context die tot het 

historisch kapitaal van de kijker behoort, ofwel door de historische lading te expliciteren.38 Toplin 

hanteert als leidraad de belevenis van een verleden als anders dan het heden; historische films 

communiceren volgens hem het gevoel dat het leven in historische tijden anders was dan in het 

heden en bieden eerder een onderdompeling in bepaalde historische gebeurtenissen dan een 

breed beeld van sociale, economische of intellectuele veranderingen.39 Rosenstone beklemtoont 

dat het niet voldoende is dat het verleden als decor gebruikt wordt voor romantiek en/of 

avontuur, maar dat een historische film rechtstreeks of onrechtstreeks ideeën, gegevens of 

argumenten moet presenteren met betrekking tot een bepaald historisch onderwerp.40  

 

Om het beeld van de verhouding tussen film en geschiedenis te nuanceren, hebben een aantal 

auteurs getracht een classificatie van historische films op te stellen.  

2.2.2.1. De historische mainstream Hollywoodfilm 

De meest uitgebreide omschrijving van de historische film, vinden we bij Toplin. In het eerste 

hoofdstuk van Reel History: In Defense of Hollywood beschrijft hij negen kenmerken van de 

historische film.41 Toplin beperkt zich daarbij tot de mainstream Hollywoodfilm. Ondanks 

mogelijke bezwaren om de historische film als een genre te zien, zoals de enorme variatie 

waardoor men beter van subgenres zou spreken, ziet hij voldoende gemeenschappelijke 

kenmerken om toch een genrebenadering voor te stellen.42 Die gemeenschappelijke kenmerken 

zijn volgens hem beperkende keuzes waarmee een cineast rekening dient te houden om de 

publieksinteresse te optimaliseren en zo het risico te beperken van de investering die het maken 

van een film vraagt. Hiermee beschrijft Toplin niet hoe historische films in elkaar zitten, maar 

presenteert prescriptieve regels die voorschrijven hoe een historische film in elkaar zou moeten 

zitten. De meeste zijn narratieve kenmerken: het weglaten van details, een klassieke narratieve 

structuur van expositie – verwikkeling – oplossing, een éénduidig standpunt, moraliserende 

verhalen van David versus Goliath, een beperkt aantal hoofdpersonages, een link naar de huidige 

belevingswereld of het toevoegen van romantiek om de emotionele impact te verhogen. Enkel de 

vaststelling dat historische films veel aandacht besteden aan de uitbeelding van het verleden en 

                                                           
38 Sorlin, The Film in History. Restaging the Past. 20. 
39 Toplin, R.B., Reel History. In Defense of Hollywood. Lawrence: University Press of Kansas, 2002, 48; 
114. 
40 Rosenstone, R.A., Visions of the Past. The Challenge of Film to our Idea of History. Cambridge: 
Harvard University Press, 1995, 72. 
41 Toplin, Reel History. In Defense of Hollywood. 8-57. 
42 Ibid., 12-15. 
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de bedenking dat het beeld en geluid dikwijls even belangrijk zijn als de woorden in de film, 

situeren zich op het vormelijk vlak. Heel wat van deze ‘richtlijnen’ zijn helemaal niet eigen aan 

historische films, maar aan het brede gamma van populaire films dat meerdere genres bevat. Echt 

unieke eigenschappen van de historische film biedt dit dus niet.  

 

Toplin beschouwt films die zich in een duidelijk gedefinieerde historische tijd en ruimte afspelen, 

maar geen waar gebeurd verhaal vertellen – enkel een potentieel “waar” verhaal – als een aparte 

categorie. Hij noemt deze films ‘faction’: fictie gebaseerd op feitelijke omstandigheden. Volgens 

Toplin gaat het om een nieuwe manier om historische films te maken, die omwille van gebrek aan 

waarheidsgetrouwheid minder kans loopt aangevallen te worden, vermits er geen 

waarheidsclaim geëxpliciteerd wordt. 

Films such as Gladiator, U-751, and The Patriot do not make good targets for 

protests against the abuses of cinematic history. These works of faction do not 

place real people or real events at their core. Invented characters and 

situations dominate the foreground; historical figures and actions appear 

principally in the background or at the periphery of the story. As such, these 

films are less vulnerable to the fact checkers than are movies that focus on 

specific figures from the history book, such as Patton, Gandhi, Schindler’s List, 

or Nixon.43 

‘Faction’ is echter geen nieuwe benadering, maar wordt al eeuwen gebruikt in historische romans 

en is ook in film geen nieuw gegeven. Denken we maar aan bijvoorbeeld Dr. Strangelove or: How I 

Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Stanley Kubrick, 1964), waar aan de hand van een 

fictief verhaal een ironische schets van de Koude Oorlog gegeven wordt. The Birth of a Nation van 

D.W. Griffith (1915) vermengt eveneens fictieve en historische verhaalelementen. Gelijkaardige 

voorbeelden zijn legio. Toplin biedt ook geen diepgaande analyse van dit “genre” en voert als 

enige reden van bestaan aan dat ‘faction’ minder onderhevig is aan kritiek. Ook de vraag hoe 

‘faction’ een historisch beeld kan presenteren blijft onbeantwoord.  

Toplin beperkt zich bovendien expliciet tot de Hollywoodfilm, films die in de eerste plaats binnen 

een specifieke productiecontext gemaakt worden om een breed publiek te bereiken. De diversiteit 

van films buiten Hollywood en niet-mainstreamfilms wordt buiten beschouwing gelaten, de 

relevantie van de kritische studie ervan in vraag gesteld. 

Movies must entertain in order to secure a life in theatres, a shelf life in video 

stores, and a programming life on television. Rossellini’s approach (cultivating 

“detachment and contemplation in the audience”) is not an attractive option 

for market-minded Hollywood-executives. (…)  

Sophisticated approaches to historical analysis will continue to thrive on in 

publications, lectures, seminars, and discussions at professional meetings. 

                                                           
43 Ibid., 97. 
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These perspectives will not find much expression in Hollywood films, 

however. The dramatic format does not serve well as a communicator of the 

“big picture”.44 

Historische films zijn echter geen exclusief domein van Hollywood en de variatie daarbuiten is 

bijzonder groot. Toplin vertoont echter geen belangstelling voor diverse vormen van alternatieve 

film zoals onafhankelijke producties, arthousefilm of experimentele film.  

2.2.2.2. De mainstream historische film 

Rosenstone bekijkt een breder spectrum van films, en beperkt de blik daarbij niet enkel tot 

Hollywood. Hij onderscheidt drie grote vormen: de mainstream historische film, de documentaire 

film en de experimentele historische film. Zowel de documentaire als de experimentele 

historische film beschrijft Rosenstone door die tegenover de mainstreamfilm te plaatsen.45 

Rosenstone geeft de volgende kenmerken van de mainstream historische film: 

• de geschiedenis wordt verteld als een verhaal met een begin, midden en einde, waarbij 

een moraal aanwezig is; 

• het verhaal gaat over individuen of kleine groepen en heeft weinig aandacht voor bredere 

sociale lijnen; 

• de film vormt een eenvoudige en afgesloten eenheid; 

• de film emotionaliseert, personaliseert en dramatiseert de geschiedenis; 

• het verleden wordt opgeroepen door een zorgvuldige mimesis in de mise-en-scène; 

• geschiedenis wordt als een proces gerepresenteerd, waarbij economische, sociale, 

individuele, psychologische zowel als politieke gebeurtenissen niet als afzonderlijke 

topics geïntegreerd worden maar als verweven met elkaar. 

De mainstream historische film focust voornamelijk op individuen of kleine groepen. Door het 

gebruik van beeld, muziek, geluid en woord, biedt de mainstream historische film niet enkel een 

beeld van het verleden maar moedigt deze een emotionele band aan met de karakters in de 

historische setting:  

Portraying the world in the present tense, the dramatic feature plunges you 

into the midst of history, attempting to destroy the distance between you and 

the past and to obliterate – at least while you are watching – your ability to 

think about what you are seeing. Film does more than want to teach the lesson 

that history hurts; it wants you, the viewer, to experience the hurt (and 

pleasures) of the past.46 

                                                           
44 Ibid., 40. 
45 Rosenstone, R.A., "The Historical Film. Looking at the Past in a Postliterate Age," in The Historical 
Film. History and Memory in Media, ed. Landy, Marcia. New Brunswick: Rutgers University Press, 2001, 
54-58; Rosenstone, History on Film/Film and History. 47-48.  
46 Rosenstone, History on Film/Film and History. 16. 
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De klassieke documentaire film deelt de meeste eigenschappen met de mainstream historische 

film, met dat verschil dat (een deel) niet geënsceneerd werd maar gebaseerd op archiefbeelden.47 

Mainstream staat volgens Rosenstone dichter bij biografieën of vulgariserende historische boeken; 

een meer experimentele historische film komt dichter bij een herwerking van serieuze 

geschiedschrijving.48  

2.2.2.3. De historische arthousefilm 

De bestaande analyses en beoordelingskaders richten zich in de eerste plaats op de 

Hollywoodfilm en de mainstreamfilm, en dikwijls ook nog eens op hetzelfde canon van 

mainstream historische films. De focus ligt meestal op expliciet historische films die een duidelijk 

herkenbare gebeurtenis of persoon belichten. Films als JFK (Oliver Stone, 1991) of Schindler’s List 

(Steven Spielberg, 1994) kunnen bijna niet anders dan als historische film gelezen worden, omdat 

ze én bekende én afgelijnde historische gebeurtenissen representeren die tot het collectief 

geheugen behoren. Eens films op een minder gestandaardiseerde wijze met de geschiedenis 

omgaan en zich bijvoorbeeld in een historische context afspelen zonder rechtstreeks herkenbare 

personages of ‘waar gebeurde verhalen’ als uitgangspunt te nemen, worden ze veeleer als 

gewone speelfilms bekeken en wordt slechts zelden onderzocht op welke manier ook dergelijke 

films een beeld scheppen van het verleden. De analyses besteden dikwijls ook meer aandacht aan 

het uitgebeelde historische verhaal en richten zich vaak minder op de uitbeelding en afbeelding 

van het verhaal, waardoor de invloed van bijvoorbeeld filmische karakteristieken of 

intertekstualiteit dikwijls onderbelicht wordt en aan persoonlijke voorkeur en selectiviteit 

onderhevig is. Reden te meer om de blik te richten op de historische arthousefilm. 

 

In de omschrijving van de arthousefilm of ‘art cinema’ keren een aantal essentiële filmische en 

productionele karakteristieken steeds terug. Op filmisch vlak zijn dit de nadruk op visuele stijl, 

mindere actiegerichtheid, interiorisatie van het dramatisch conflict en het ondergeschikt zijn van 

de plot aan de karaktertekening.49 Bordwell wijst bij zijn omschrijving van de ‘art-cinema’ ook op 

de ambiguïteit op vormelijk en/of narratief vlak binnen de arthousefilm, die in tegenstelling staat 

tot de afgesloten oorzaak-gevolgrelaties binnen de mainstreamfilm.50 Productioneel wordt de 

arthousefilm gekenmerkt door veelal kleinschaligere producties, staatssteun en het belang van 

                                                           
47 Gezien onze focus op de fictiefilm, gaan we verder niet in op mogelijkheden en uitdagingen van 
de documentaire film. Rosenstone beschrijft een aantal boeiende voorbeelden van 
documentaires die eveneens experimenteel te noemen zijn in Ibid., 70-88. 
48 Ibid., 16-17. 
49 Neale, S., "Art Cinema as Institution," Screen 22, no. 1 (1981): 13. 
50 Bordwell, D., "The Art Cinema as a Mode of Film Practice," Film Criticism 4, no. 1 (1979): 60-61; ——
—, Narration in the Fiction Film. Madison: University of Wisconsin Press, 1985, 205-233; Vincendeau, 
G., "Issues in European Cinema," in The Oxford Guide to Film Studies, ed. Hill, John and Gibson, 
Pamela Church. Oxford: Oxford University Press, 1998, 440-441. 
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internationale filmfestivals voor distributie.51 Deze differentiatie van de arthousefilm tegenover 

de mainstreamfilm vinden we terug in Rosenstones definitie van de experimentele historische 

film, die volgens hem vrijer omgaat met narratieve en filmische parameters.  

 

De experimentele historische film – ‘innovative drama’ zoals Rosenstone het in zijn meest recente 

boek noemt52 – wijkt af van één of meerdere eigenschappen van de mainstream historische film. 

Dit kan bijvoorbeeld door duidelijk oog te hebben voor bredere sociale lijnen, dramatisering te 

vermijden of geen getrouwe, maar eerder een persoonlijke mise-en-scène van het verleden te 

bieden. Deze films bieden geen klassiek ‘venster op het verleden’ maar gaan op een andere 

manier om met geschiedenis:  

Experimental films may help to re-vision what we mean by history. Not tied to 

“realism,” they bypass the demands for veracity, evidence, and argument that 

are a normal component of written history and go on to explore new and 

original ways of thinking about the past.53 

Als een subcategorie (of doorgedreven vorm) van de experimentele historische film, beschrijft 

Rosenstone de postmoderne historische film als films die niet enkel de grenzen van film, maar 

ook de grenzen van de geschiedenis aftasten.54 Zelfreflexiviteit, het gebruik van meerdere 

standpunten, het gebrek aan traditionele narratieve lijnen, het inbouwen van contradicties en het 

bewust fragmenteren zijn geen eigenschappen die de film of de behandelde geschiedenis 

ondermijnen, maar die in de voorbeelden die hij aanhaalt,55 een functie hebben: het beklemtonen 

dat eenzelfde historische beweging of gebeurtenis vanuit meerdere standpunten bekeken kan 

worden; het introduceren van de idee dat, naast feiten, fictie en (al dan niet vertekende) 

herinnering belangrijke elementen van historische discussie kunnen zijn; het ontkennen, door 

verregaande fragmentatie, dat geschiedenis altijd een (positieve of negatieve) evolutie betekent; 

het onder de aandacht brengen, door parallelmontage van niet-gerelateerde onderwerpen, van de 

continu weerkerende menselijke motieven en problemen of het continu toevoegen van vragen 

rond bepaalde aspecten van geschiedenis in plaats van antwoorden te bieden. Dergelijke films die 

erkennen dat geschiedenis altijd een deelgeschiedenis is, dat persoonlijke, sociale en politieke 

contexten de interpretatie van het verleden mee bepalen, trachten op hun manier het verleden te 

                                                           
51 Nowell-Smith, G., "Art Cinema," in The Oxford History of World Cinema, ed. Nowell-Smith, Geoffrey. 
Oxford: Oxford University Press, 1996, 570-572. 
52 Rosenstone, History on Film/Film and History. 50-69. 
53 ———, Visions of the Past. The Challenge of Film to our Idea of History. 64. 
54 Rosenstone, R.A., "The Future of the Past. Film and the Beginnings of Postmodern History," in The 
Persistence of History. Cinema, Television and the Modern Event, ed. Sobchack, Vivian Carol. New 
York: Routledge, 1996, 205-207. 
55 De reflexieve documentaire over de Poolse Solidariteitsbeweging Solidarność Far From Poland 
(Jill Godmilow, 1983); een documentaire over de internering van Japanners en Amerikaanse 
Japanners na de aanval op Pearl Harbor, History and Memory: For Akiko and Takashige (Rea Tajiri, 
1991); een alternatieve geschiedenis van Australië in Camera Natura (Ross Gibson, 1986); een 
expliciet hedendaagse blik op Wenen in het 19de eeuwse fin-de-siècle in Hard Times and Culture 
(Juan Downey, 1990); een spel met gefingeerd authentieke interviews in Surname Viet Given Name 
Nam (Trinh T. Minh-ha, 1989). 



Een filmische visie op de geschiedenis 

 

 20 

beschrijven en te begrijpen; zij erkennen dat geschiedenis het heden vorm geeft en inzichten biedt 

in historische processen.56 

2.2.3. Reflecties bij de huidige benaderingen 

Het is een verdienste van Rosenstone dat hij op een veelheid van filmische omgang met de 

geschiedenis gewezen heeft. Hij heeft grote lijnen uitgezet die duidelijk maken dat men niet enkel 

die films als historische films kan beschouwen die een getrouwe mise-en-scène of correcte 

omgang met historische feiten bieden. Binnen die grote lijnen ontbreekt echter de opbouw van 

een systematisch analysemodel. De analyses en voorbeelden die Rosenstone aanhaalt, liggen aan 

de basis van zijn algemene beschouwingen over historische film, die in zijn recentste werk nog 

altijd heel dicht aanleunen bij zijn eerste teksten. Zijn beschouwingen over historische film 

worden in opeenvolgende werken eerder licht genuanceerd dan aangevuld.  

 

Aanvullingen zijn mogelijk. De zogeheten experimentele historische film omvat heel wat 

verschillende manieren om met geschiedenis om te gaan, maar over dergelijke verschillen vertelt 

Rosenstone weinig. Films als Hiroshima, mon amour (1959) van Alain Resnais, La chinoise (1967) van 

Jean-Luc Godard of Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) van Pier Paolo Pasolini gaan niet enkel 

op een andere manier met geschiedenis om dan de mainstream historische film, maar bieden elk 

op zich andere benaderingswijzen. Het gaat van films die nauw aansluiten bij de historische 

figuur of beweging die ze trachten te schetsen, over films die een historische figuur of gebeurtenis 

invullen met persoonlijke toevoegingen maar toch dicht bij de historische realiteit proberen te 

staan, tot films die een historische figuur of periode slechts als vertrekpunt nemen om een sterk 

persoonlijke film te maken.  

 

De keuze van films die in de literatuur over historische films besproken worden, sluit sterk aan bij 

de benadering van de historische film door Rosenstone waarbij het verleden niet enkel als 

achtergrond mag dienen voor een verhaal waarin er geen rechtstreekse band is met een historisch 

personage of een historische gebeurtenis. Een verfilming van 19de-eeuwse literatuur zoals Sense 

and Sensibility (Ang Lee, 1995) die zich in een welafgelijnde periode en setting afspeelt, valt dan 

buiten het blikveld. Toch geven ook dergelijke films dikwijls een beeld van het leven in een 

bepaalde periode en dit is net wat Toplin als verdienste van de historische film naar voren schuift. 

Dat heel wat films op een generaliserende of indirecte manier omgaan met geschiedenis,57 

verhindert bovendien niet dat ze kunnen refereren aan concrete historische gebeurtenissen en de 

kijker wel degelijk ideeën over het verleden kunnen aanreiken. 

Een vraag die eveneens open blijft, is hoe ver de gebeurtenissen in de film in het verleden 

geplaatst moeten zijn om als historische film beschouwd te kunnen worden. Hoe “historisch” 

moeten eigentijdse thema’s zijn om bijvoorbeeld neorealistische films zoals Roma, città aperta 
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(Roberto Rossellini, 1946) of een recente film als The Road to Guantanamo (Michael Winterbottom, 

2006) als historische films te kunnen beschouwen? Op het ogenblik dat deze films gemaakt 

worden, behandelen ze rechtstreeks of onrechtstreeks actuele thema’s die echter na verloop van 

tijd tot de geschiedenis gaan behoren. Om op dergelijke vragen een antwoord te kunnen bieden, 

is een minder strikt aan historische representatie gebonden benadering nodig. 

De huidige benaderingen bieden evenmin antwoord op de vraag hoe de lectuur van een 

welbepaalde film verandert naargelang van de tijd waarin ze bekeken wordt. Een voorbeeld 

hiervan is Punishment Park (Peter Watkins, 1971), geïnspireerd op de gewelddadige repressie van 

protestbewegingen tegen de escalatie van de Vietnamoorlog. De rechtstreekse inspiratie is het 

proces van de ‘Chicago Seven’ waarbij zeven (oorspronkelijk acht) oproerkraaiers aangeklaagd 

werden voor samenzwering. De rechten van de verdediging werden niet gerespecteerd en het 

proces verliep tumultueus, mede wegens het (verbale) geweld van de aangeklaagden. In 

Punishment Park krijgen we niet alleen een gelijkaardig schijnproces te zien, maar wordt ook een 

groep veroordeelden gevolgd die bij de strafbepaling drie dagen in een strafkamp verkozen 

boven levenslange opsluiting. In het strafkamp krijgen ze echter een loodzwaar parcours 

opgelegd terwijl ze door politie en leger achterna gezeten worden tot iedereen uiteindelijk 

gedood of gevangen wordt. Wanneer we deze film vandaag bekijken, is het onmogelijk géén 

parallel te trekken met de manier waarop (al dan niet vermeende) leden van Al-Qaida of de 

Taliban vastgehouden worden in Guantánamo Bay. De historische realiteit van nà de creatie van 

de film vult de historische verwijzingen die in de film gelezen kunnen worden, aan.  

Een gelijkaardig veranderingsproces in de interpretatie kan zelfs ontstaan in een film die 

oorspronkelijk niét over historische gebeurtenissen handelt – denken we maar aan La Haine 

(Mathieu Kassovitz, 1995), waar enkele jonge allochtonen in de voorsteden kat en muis spelen 

met de politie. Na de zware rellen in 2005 in de Parijse voorsteden, ontstaan toen twee allochtone 

jongeren zich op de vlucht voor de politie verstopten in een elektriciteitscabine en 

geëlektrocuteerd werden, lijkt de film wel een voorspelling. Laat iemand die niet weet dat deze 

film tien jaar eerder gedraaid werd deze film zien en La Haine kan a posteriori gelezen worden als 

een film geïnspireerd op reële feiten. De receptiecontext kan met andere woorden naargelang van 

de achtergrond van de kijker en/of de tijdscontext dominanter worden dan de oorspronkelijke 

productiecontext.  

Ook het historisch kapitaal van de kijker is een bepalende factor die tot op heden onvoldoende 

belicht werd. Wie géén of onvoldoende achtergrondkennis heeft over de aangesneden 

geschiedenis, zal een bepaalde film eerder op een algemeen niveau interpreteren, als verhaal over 

de menselijke conditie, over gedragspatronen, psychologische evoluties of krachtlijnen van 

menselijk gedrag. Toch kunnen er ook binnen films die voornamelijk op die manier 

geïnterpreteerd worden heel wat specifieke historische verwijzingen aanwezig zijn die de film 

eveneens tot een interpretatie van een bepaald historisch onderwerp maken. Er is dikwijls zowel 

een algemene als een historische lectuur mogelijk. Meerdere interpretaties van één en dezelfde 

film hoeven elkaar bovendien niet uit te sluiten. Zo kan een meer generaliserende of in de eerste 

plaats op een meer universeel psychologisch gerichte interpretatie perfect een meer specifieke 

interpretatie als blik op de geschiedenis versterken. Zo handelt Krug vtoroy (The Second Circle, 

Aleksandr Sokurov, 1990) in de eerste plaats over een rouwproces, maar kan de film ook gelezen 

worden als een commentaar op het gebrek aan spiritualiteit in een dictatoriale samenleving. 
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Dergelijke interpretatie versterkt de universele boodschap over de noodzaak van respect en 

medeleven. 

En wat met het cultureel kapitaal? Film is bij uitstek een multidisciplinair medium waar 

betekenisgeving zich op meerdere vlakken afspeelt. Muziek die met een specifieke betekenis 

beladen kan zijn, verwijzingen naar culturele beelden of iconen, het gebruik van plaatselijke 

legendes e.a. kunnen al dan niet opgepikt worden en de betekenis mee vorm geven. Zo gebruikt 

Sergei Parajanov in Ambavi Suramis tsikhitsa (The Legend of the Suram Fortress, 1984) een 

plaatselijke legende om eer te betonen aan Georgische soldaten die door de eeuwen heen hun 

leven opofferden voor hun land – een boodschap met ondertoon vermits Georgië op dat ogenblik 

deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Ook dit idee is onderbelicht binnen het huidige onderzoek; 

het al dan niet belichten van dergelijke betekenissturende verwijzingen is dikwijls meer 

afhankelijk van de voorkeur of invalshoek van de onderzoeker dan dat er systematisch mee 

omgegaan wordt. 

 

Vasthouden aan de historische film als genre zoals Toplin voorstelt, waarbij verondersteld wordt 

dat er vergelijkbare thema’s en gelijklopende stijlkenmerken gehanteerd worden, lijkt ons gezien 

de geformuleerde vragen dan ook onmogelijk. Het voorstel om voor de definiëring van de 

historische film niet te vertrekken van structurele thematische en stilistische kenmerken maar van 

het idee van ‘reenactment’,58 waarbij een film als een historische film gezien wordt als de film een 

recreatie van het verleden biedt, als de film zo geënsceneerd wordt dat de kijker zich kan 

inbeelden gebeurtenissen uit het verleden te ‘herbeleven,’ is te sterk gefocust op een zo correct 

mogelijke weergave (of ‘reenactment’) van het verleden. Bovendien hoeft een film geen 

‘reenactment’ te gebruiken om historische ideeën weer te geven.  

Vat krijgen op een breder spectrum van historische films vraagt een andere benadering, los van 

genre. We bouwen voort op de aanzet van Rosenstone en stellen een benadering voor die kan 

omgaan met de rijkdom van de arthousefilm zonder dat er sprake hoeft te zijn van epitheta zoals 

experimenteel of innovatief. Om dergelijke adjectieven te vermijden en dichter aan te sluiten bij 

de standaardvermelding als art-cinema of arthousefilm, laten we dan ook de term ‘de 

experimentele historische film’ achterwege en spreken zelf van de historische arthousefilm. 

 

2.3. De eigen vraagstelling: een alternatieve benadering 

Onze vraag “Hoe kunnen historische arthousefilms een visie op de geschiedenis geven?” wensen 

we te positioneren in aanvulling op het bestaande onderzoek. De vermelde verdedigers van de 

historische film hebben een belangrijke rol gespeeld in de erkenning van historische films als 

potentiële bron van kennis over het verleden. Deze auteurs schrijven als historici die een 

openheid tonen tegenover film. Hun werk, in de eerste plaats een verdediging dat films een 

plaats verdienen in het discours over het verleden, vertrekt vanuit een historiografisch perspectief 

                                                           
58 Burgoyne, R., "The Balcony of History," Rethinking History 11, no. 4 (2007): 552-553. 
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en blijft te weinig rekening houden met wat de filmwetenschap kan aanbrengen over 

betekenisvorming in film. Het historisch beeld, de uitbeelding van geschiedenis blijft primeren op 

de filmische eigenschappen. Bij een analyse van films over de Holocaust, schrijft Rosenstone: 

But however much the aesthetics are an indispensable part of the meaning 

conveyed by each work, I want to focus on the historical world they create, the 

images and moments these eight films collectively provide for seeing, 

experiencing, and understanding something of the Nazi years.59 

Te dikwijls blijft de nadruk liggen op de al dan niet accurate weergave van het verleden. Alsof 

men gevangene blijft van de paradox van de historische film: de speelfilm presenteert een fictieve 

wereld, maar een historische film verwijst eveneens naar (echo’s van) reële gebeurtenissen. 

Daarbij wordt dikwijls gebruik gemaakt van historische reconstructies en reenactment om in 

meer of mindere mate een waarheidsclaim te uiten,60 waarbij die reconstructies dan weer 

makkelijk voer voor discussie of kritiek worden. Ook vergelijkingen met wetenschappelijke 

historische literatuur blijven opduiken, waarbij gesteld wordt dat film wel als bron van 

historische visie bekeken kan worden, maar dat de geboden visie toch niet volledig vertrouwd 

kan worden omdat film noodgedwongen niet enkel argumenteert, maar ook speculeert over het 

verleden.61 In dit debat blijft de manier waarop filmische parameters de historische beeldvorming 

bepalen dikwijls onderbelicht. Voorts ontbreekt ook een systematische omgang met een breder 

betekenisgevend kader dat film kan oproepen door beroep te doen op historisch en/of cultureel 

kapitaal. 

 

Dat historische speelfilms wel degelijk een plaats in het discours over geschiedenis verdienen en 

mee de historische cultuur van individuen, groepen en gemeenschappen vorm geven,62 kunnen 

we als een verworven vertrekpunt beschouwen waarop we verder kunnen bouwen.63 Daarbij 

willen we de vragen naar authenticiteit, indexicaliteit of waarachtigheid overstijgen. De 

historische speelfilm, mainstream en arthouse, gebruikt immers niet louter iconische afbeelding of 

getrouwe historische reconstructies om naar het verleden te verwijzen.  

Hoe een historische arthousefilm over het verleden vertelt, zal enkel te beantwoorden zijn door 

de vergelijking tussen de historische feiten en de filmische enscenering te overstijgen. Film is een 

meerlagig medium waar het samenspel van verschillende niveaus, gaande van verhaal over beeld 

                                                           
59 Rosenstone, History on Film/Film and History. 151. 
60 Rosen, P., Change Mummified. Cinema, Historicity, Theory. Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 2001, 179. 
61 Davis, N.Z., Slaves on Screen. Film and Historical Vision. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 2000, 7-15. 
62 Grever, M. and Ribbens, K., Nationale identiteit en meervoudig verleden. Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2007, 27. 
63 Zie onder meer De Wever, B., "Prologue. Historical Film as Palimpsest," in Perspectives on European 
Film and History, ed. Engelen, Leen and Vande Winkel, Roel. Gent: Academia Press, 2007, 5-6; 
Engelen, L., "De verbeelding van de Eerste Wereldoorlog in de Belgische speelfilm (1913-1939)" 
(K.U.Leuven, 2005), 5-37; Hesling, W., "Film en het postmoderne historisch bewustzijn," Onze Alma 
Mater 53, no. 2 (1999). 
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tot geluid, de interpretatie bepaalt. Historische verwijzingen functioneren binnen het geheel van 

de betekenisvorming van een film. Hoe bepaalt de filmische vorm het historisch beeld dat 

gecreëerd wordt en welke andere elementen spelen hierin ook een rol? Hierbij denken we met 

name aan de brede intertekstualiteit die de interpretatie van de te bespreken films kan 

beïnvloeden. 

Dit impliceert dat een dergelijke analyse steeds mede ingevuld zal worden door een 

intertekstueel kader dat gevoed wordt door visuele, auditieve en thematische elementen die in de 

film zitten, evenals het historisch en cultureel kapitaal dat bij de kijker en de onderzoeker 

aanwezig kan zijn. Het gaat er hier niet om zoveel mogelijk verbanden te leggen, maar op zoek te 

gaan naar verbanden die relevant kunnen zijn voor de kijkervaring en de lectuur van de film als 

zijnde een film over geschiedenis. De filmische analyse en de uitbeelding en afbeelding van de 

geschiedenis wordt aangevuld met dwarsverbindingen die de interpretatie van de film door de 

onderzoeker en door de kijker kunnen aanvullen, een benadering die gelijkloopt met wat Lakoff 

en Johnson de experiëntalistische benadering noemen. Hiermee nemen ze afstand van wat ze de 

mythes van objectivisme en subjectivisme noemen, meer bepaald afstand van enerzijds de 

mogelijke willekeur van subjectivisme en anderzijds van de zoektocht naar de ultieme 

waarheidsclaim van objectivisme. Hun idee van experientalisme bouwt voort op de cruciale rol 

die ze toekennen aan metaforen, vermits mensen dikwijls metaforen gebruiken om ervaringen te 

kunnen plaatsen. Experiëntalisme of ‘the experientalist myth’ staat voor een idee van doorleefde 

waarheid. Net als bij objectivisme staat een zoektocht naar waarheid centraal, maar dan wel met 

de klemtoon op de gedachte dat waarheid relatief is en gebonden aan niet-universele conceptuele 

systemen; net als bij subjectivisme wordt de rol van verbeelding, van het individu en de interactie 

tussen individu en context bij de interpretatie benadrukt. 

… we see the experientalist myth as capable of satisfying the real and 

reasonable concerns that have motivated the myths of both subjectivism and 

objectivism but without either the objectivist obsession with absolute truth or 

the subjectivist insistence that imagination is totally unrestricted.64 

Door sterktes van objectivisme en subjectivisme te combineren, wordt afstand genomen van de 

idee van een absolute waarheid en betekenis gekoppeld aan interpretatie door een individu, 

binnen een conceptueel systeem dat de interpretator hanteert en een set van culturele waarden 

die het individu met zich meedraagt. Rationele kennis, verbeelding en contextualisatie staan in 

voortdurende wisselwerking: betekenisgeving door een individu ontstaat mede door een 

interactie met de buitenwereld en zijn achtergrond en ervaring spelen daar een belangrijke rol in; 

door een coherente structurering binnen een bepaald cultureel conceptueel systeem wordt de 

gegenereerde betekenis teruggekoppeld naar een (weliswaar cultureel bepaald) objectief kader.65 

                                                           
64 Lakoff, G. and Johnson, M., Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 2003, 
228. 
65 Ibid., 226-237. 



 

 

Hoe speel je het tegelijk klaar met de schoonheid en de mathematische wreedheid  

van het heelal? Wat is hier schijn en illusie en wat zijn werkelijke inhoud? 

CZESŁAW MIŁOSZ, Geboortegrond 

 

3. Een drieledig onderzoeksmodel 

Gebrek aan een afdoend onderzoekskader dat enerzijds voldoende ruimte laat om de veelheid 

aan betekenisvorming in historische films te kunnen duiden en anderzijds niet enkel voor de 

mainstreamfilm maar ook voor de arthousefilm handvaten biedt, nopen ons tot een eigen 

voorstel.  

1. Om op de brede vraag “Hoe kunnen historische arthousefilms een visie op de geschiedenis 

geven?” te kunnen antwoorden, stellen we voor te vertrekken van een klassieke filmische 

ontleding. Historische films zijn immers in de eerste plaats films. De filmische eigenschappen die 

het verhaal gestalte geven – in klassieke termen, de uitbeelding en afbeelding van het verhaal – 

zijn bijzonder belangrijk voor de manier waarop de toeschouwer het verhaal leest. Niet enkel de 

manier waarop de historische gebeurtenissen verbeeld worden maar ook de mise-en-scène en 

vormelementen zoals de camerahandeling, de montage en de auditieve laag66 vormen de 

ruggengraat van de film. Vermits het om historische films handelt, gaat daarbij veel aandacht 

naar de filmische verwijzingen naar de geschiedenis, zoals wat de film vertelt over de historische 

figuur of gebeurtenis die het onderwerp vormt van de film.  

2. De historische laag is echter dikwijls breder. Ook verwijzingen naar andere historische 

gebeurtenissen dan het hoofdonderwerp kunnen de manier bepalen waarop de film met 

geschiedenis omgaat. Of een film kan ondanks een schijnbaar algemene verhaallijn toch 

voldoende elementen bevatten om te verwijzen naar een particuliere historische gebeurtenis. Een 

analyse van de verschillende historische thema’s die aan bod komen, zien we, na de filmische 

verbeelding, als tweede laag. 

3. Ten derde kunnen historische films ook gebruik maken van andere intertekstuele elementen. 

Ondanks het feit dat ze ingebed zijn in een historische film kunnen deze ook niet-historisch zijn 

en toch een invloed hebben op het historisch beeld van de film.  

 

                                                           
66 Zowel (extra-)diëgetisch geluid en muziek als eventuele buitenbeeldse voice-over(s). 



Een drieledig onderzoeksmodel 

 

 26 

3.1. Filmische verbeelding van geschiedenis 

3.1.1. Uitbeelding en afbeelding van geschiedenis 

We vertrekken voor de analyse op filmisch niveau van het filmsemiotisch analysekader 

uitgewerkt door Peters, aangevuld met elementen van de cognitivisten Bordwell & Thompson.67 

Afbeelding en uitbeelding van het verhaal, buitenbeeldse tekst en muziek vormen de 

betekenislagen waar in de eerste plaats filmische parameters van belang zijn; in de laag van het 

uitgebeelde verhaal situeert zich naast verhaal en plot ook de narratieve benadering van het 

historisch onderwerp. Hierbij benadrukken we dat we vertrekken vanuit de vraagstelling hoe de 

historische arthousefilm een visie op de geschiedenis kan geven. De analyses worden dus geen 

pogingen om iedere parameter tegen het licht te houden maar zijn functioneel gericht op die 

centrale onderzoeksvraag. Kenmerken en eigenschappen van de verschillende betekenislagen 

zullen in het eerste deel van de analyses systematisch benaderd worden vanuit de vraagstelling 

hoe ze al dan niet de visie op geschiedenis mee vorm kunnen geven. 

3.1.2. Verbeelding van geschiedenis 

Dat we enerzijds het niveau van de historische feiten willen overstijgen en anderzijds verder 

moeten kijken dan een louter filmische analyse, is duidelijk.  

Se limiter aux plans et procédures qui composent un film, c’est oublier que le 

cinéma est un art pour autant qu’il est un monde, que ces plans et effets qui 

s’évanouissent dans l’instant de la projection ont besoin d’être prolongés, 

transformés par le souvenir et la parole qui font consister le cinéma comme un 

monde partagé bien au-delà de la réalité matérielle de ses projections.68 

Om de zonet geschetste meerlagige betekenisvorming te kunnen vatten, stellen we voor niet 

enkel de historische film als tekst op zich, maar ook de mogelijke filmische beleving door een 

kijker centraal te stellen. Betekenis van een film wordt gevoed door de interactie tussen een film 

en een kijker:  

Meaning always is meaning to a person.69  

                                                           
67 Bordwell, Narration in the Fiction Film; Bordwell, D. and Thompson, K., Film Art. An Introduction. 
London: McGraw-Hill, 1997; Peters, J.M., Het bezielde beeld. Inleiding in de filmmontage. 
Amsterdam: University Press, 2003. 
68 Rancière, J., Les écarts du cinéma. Paris: La fabrique, 2011, 13. 
69 Lakoff and Johnson, Metaphors We Live By. 228. 
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Door de film niet louter als tekst te benaderen, nemen we afstand van structuralistische en 

semiotische pogingen om een vast betekenisvormend systeem in film te ontwaren maar pogen we 

rekening te houden met de inbreng van de kijker. Hoewel we met de cognitieve filmtheorie 

dichter bij de film komen zoals die door de kijker ervaren kan worden, en hoewel die theorie ook 

handvaten biedt om avant-garde of arthousefilm te benaderen,70 is de nadruk op cognitieve en 

psychologische betekenisgevende processen en op een emotionele reactie stimulus-respons71 

inhoudelijk te ver verwijderd van een vraagstelling die specifiek gericht is op de wisselwerking 

tussen historische films en de geschiedenis. Zoals we uitlegden bij de experiëntalistische 

benadering van Lakoff en Johnson, wensen we niet alleen expliciet rekening te houden met het 

cultureel conceptueel systeem waarbinnen interpretatie plaatsvindt maar eveneens met de 

subjectieve ervaring en achtergrond. De procesmatige benadering van het cognitivisme dreigt 

bovendien de diversiteit en meerlagigheid van de te bestuderen historische arthousefilms 

onvoldoende te valoriseren door te sterk te vertrekken van een vooraf vastliggend psychologisch 

interpretatieproces en de individuele achtergrond van de kijker onvoldoende plaats te geven. Ook 

arthousefilm doet beroep op realisme, narratieve patronen of psychologische strategieën die het 

cognitivisme beschrijft, maar de manier waarop de betekenis geconstrueerd wordt, is dikwijls 

minder doorzichtig en makkelijker voor verschillende interpretaties vatbaar dan in de klassieke, 

realistische vertelwijze.72 Betekenis ligt niet enkel vast in de code maar ontstaat mede in de 

decodering door de toeschouwer, waarbij cultureel kapitaal een belangrijke rol speelt.73 

Interpretatie ligt niet op voorhand vast, maar ontstaat mede op basis van de identiteit van het 

individu en de relatie daarvan met elementen die aangereikt worden door de tekst en context 

waarbinnen de interpretatie tot stand komt.74  

In dit licht pleiten we ervoor niet enkel de film en het historisch verhaal maar ook de film zoals 

die al dan niet als verhaal over het verleden gelezen kan worden centraal te stellen. Een analyse 

van elementen en/of stimuli die de betekenis van de film sturen, willen we aanvullen met een 

analyse van elementen en/of stimuli die een lectuur van de film als creatieve visie op geschiedenis 

kunnen beïnvloeden indien men rekening houdt met de set van culturele waarden die de 

interpretator met zich mee kan dragen.  
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3.2. Historiserende lectuur 

3.2.1. Odin: ‘lecture fictivisante et documentarisante’ 

Inspiratie om dit in te passen in onze vraagstelling en benadering vinden we bij theorievorming 

rond de documentairefilm door de semio-pragmaticus Roger Odin. Eerst schetsen we de kern van 

Odins analysemodel, om daarna in te gaan op de betekenis voor het eigen onderzoek. 

 

Door de documentaire tegenover de fictiefilm te plaatsen creëert men een problematische 

dichotomie. Door de discussie of wat een documentaire toont al of niet de werkelijkheid is, komt 

men in een moeilijk vaarwater terecht omdat realiteit niet zomaar af te lijnen valt. Odin richt zich 

in de plaats daarvan op hoe de kijker de film interpreteert.  

La seule solution, nous semble-t-il, pour éviter de retomber dans les apories 

précédentes, est de se fonder, non pas sur la réalité ou la non-réalité du 

représenté, mais sur l’image que le lecteur se fait de l’Enonciateur.75 

Daarbij vertrekt hij van de lectuur van films, met andere woorden, de manier waarop een film 

door de kijker geïnterpreteerd wordt. Niet de verhouding van de film tot een werkelijkheid, maar 

de verhouding tot een werkelijkheid zoals de kijker die ervaart, bepaalt het karakter van de 

interpretatie. Of een film als documentaire geïnterpreteerd wordt, is afhankelijk van het beeld dat 

de kijker zich vormt van de ‘énonciateur’ van de film. De ‘énonciateur’ is te begrijpen als 

‘bemiddelaar’ tussen enerzijds het getoonde en anderzijds de kijker. In de tekst zijn sporen 

aanwezig van de ‘énonciateur’, maar de kijker construeert zijn lectuur ervan tijdens het kijken.76  

De ‘énonciateur’ kan op verschillende manieren gelezen worden, waarbij Odin uitgaat van het 

basisonderscheid tussen de fictiviserende lectuur en de documentariserende lectuur.77 Bij de 

eerste lectuur leest de kijker de film als fictie, bij de tweede als document omdat de kijker ervan 

uitgaat dat de ‘énonciateur’ een blik geeft op een werkelijkheid. Bij een fictiviserende lectuur 

ervaart de kijker volgens Odin niet enkel het verhaal, maar ook de ‘énonciateur’ als fictief.78 Aan 

de film worden bijgevolg geen documentaire eigenschappen toegedicht. De fictiviserende lectuur 

                                                           
75 Odin, R., "Film documentaire, lecture documentarisante," in Cinémas et Réalités, ed. Lyant, Jean-
Charles and Odin, Roger. Paris: Université de Saint-Etienne, 1984, 264. 
76 ———, De la fiction. Bruxelles: De Boeck, 2000, 51. 
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Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 88-89. 
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staat dus naast de documentariserende lectuur, “une lecture capable de traiter tout film en 

document”.79  

Binnen deze documentariserende lectuur onderscheidt Odin (niet exhaustief) verschillende 

manieren waarop een ‘énonciateur’ de lectuur van een film als document kan stimuleren. De 

camera kan omwille van bijvoorbeeld sporen van documentair cameragebruik als reële 

‘énonciateur’ ervaren worden, zodat de kijker ervan uitgaat dat alles wat in beeld gebracht wordt, 

reëel was. De cameraman van een reportage kan door een sterke positionering voor de kijker een 

intermediërende instantie zijn omdat die datgene wat de kijker ziet met eigen ogen aanschouwd 

heeft. Zo roepen de meticuleuze natuurdocumentaires van David Attenborough fascinatie op 

omdat de verschillende cameramensen heel wat moeilijk waarneembare natuurlijke fenomenen 

met levende ogen aanschouwd hebben. Ook de aanwezigheid van een discours in de film kan een 

documentarisende rol spelen, zoals de aanwezigheid van een wetenschapper of deskundige die 

een bepaald onderwerp belicht. Een kijker kan ook de auteur (of regisseur) van een film als 

documentariserende ‘énonciateur’ beschouwen omwille van kennis van zijn werk en werkwijze. 

Wie weet dat Robert Flaherty meewerkte aan Tabu (F.W. Murnau, 1931) kan in zijn lectuur van 

deze film mee beïnvloed worden door kennis over of indrukken van het vermaarde Nanook of the 

North (Robert Flaherty, 1922). Een filmhistoricus kan een film als documentariserend ervaren door 

de film als instituut, de plaats van een particuliere film in de filmgeschiedenis te analyseren. 

Historici of sociologen gaan eveneens over tot een historiserende lectuur door de studie van een 

bepaalde film als reflectie op of sociologische getuige van een bepaalde cultuur waarbinnen de 

film gemaakt werd. 

Conclusies hierbij zijn dat er niet één, maar verschillende documentariserende lecturen mogelijk 

zijn, dat een film ook door een combinatie van verschillende als reëel ervaren ‘énonciateurs’ als 

document gelezen kan worden en dat deze documentariserende lectuur ook betrekking kan 

hebben op een bepaald deel van een film, zonder dat men daarom de volledige film als document 

gaat lezen. Een kijker kan bijvoorbeeld de uitbeelding als documentariserend lezen terwijl het 

verhaal als fictief ervaren wordt80 – denken we maar aan de vele kostuumfilms die fictieve 

verhalen in historische setting presenteren. Een fictiviserende lectuur van het verhaal sluit hier 

met andere woorden een documentariserende lezing van de geschetste setting en context niet uit.  

 

Een documentariserende lectuur kan op twee wijzen ontstaan. Enerzijds kan iedere kijker 

individueel, onder invloed van de ‘énonciateur’, overgaan tot een documentariserende lectuur, 

bewust of onbewust; anderzijds kan deze vorm van interpretatie ook bepaald worden door een 

institutionele dwang. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld de context waarbinnen de film bekeken wordt 

bepalend zijn, zoals het bekijken van een film als The Pianist (Roman Polanski, 2002) in het kader 

van een reeks of lessencyclus over de Holocaust.  

 

Binnen de structuur van de film zelf ziet Odin twee parameters die een documentariserende 

lectuur dominant kunnen maken. Ten eerste kan de generiek expliciet verwijzen naar een realiteit, 
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door bijvoorbeeld de titel van de film zelf, het vermelden dat het om een reportage of 

documentaire gaat, de vermelding van een opdrachtgever, het ontbreken van namen van acteurs. 

Binnen de film zelf kunnen er verschillende karakteristieke elementen zijn die een 

documentariserende lectuur dominant maken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een alwetende 

voice-over, het in beeld brengen van een deskundige, ruw camerawerk dat wijst op een niet-

geënsceneerde werkelijkheid, achtergrondgeluid op de toonband, etc. 

 

Odin stelt dus op het vlak van de interpretatie een interactief systeem voor met drie niveaus: de 

film zelf, de institutionele context, en de lezer of kijker. Op deze manier wordt de film bekeken 

binnen een wisselwerking, waarbij niet enkel de film betekenis stuurt, maar ook de kijker een 

actor wordt in de interpretatie van de film en waarbij ook de context waarbinnen diens 

interpretatie tot stand komt, een rol speelt.81 De drie niveaus staan in een dynamische relatie: de 

film kan elementen bevatten die de kijker in een bepaalde richting sturen; de context kan de 

interpretatie van de kijker vorm geven; de kijker kan door eigen interesses of invalshoeken 

elementen uit de film en context halen die zijn eigen interesses of invalshoeken voeden. 

3.2.2. Transpositie op de historische speelfilm: de historiserende lectuur 

Odin ziet de manier waarop de ‘énonciateur’ ervaren wordt – hetzij als reëel, hetzij als fictief – als 

de bepalende factor in de lectuur van een film. Hierop voortbouwend maakt Buckland het 

onderscheid tussen een latente documentarisatie met betrekking tot de speelfilm en een manifeste 

met betrekking tot de documentaire film. Ook speelfilm kan gelezen worden als een blik op een 

werkelijkheid: 

Both fiction and documentaries are attempting to achieve the same aim, 

although on different levels: Both are attempting to represent social reality, 

but fiction achieves this end in an indirect manner. Fiction is not to be opposed 

to reality, but is a means by which reality can be indirectly represented. 82 

Met deze nuancering die beklemtoont dat het ook bij documentariserende of fictiviserende 

lectuur niet om een dichotomie gaat maar om elkaar niet-uitsluitende mogelijkheden die een 

kijker in meer of mindere mate kan toepassen op zijn lectuur van de film, komen we tot een kader 

om historische films op een dynamische manier te benaderen. De historische film zit immers 

gevangen tussen enerzijds het feit dat speelfilm bijzonder veel fictie in zich draagt en anderzijds 

het gegeven dat er tot op bepaalde hoogte ook een blik wordt geboden op een (deel van een) 

historische werkelijkheid. Een historiserende lectuur van een film, waarbij de kijker historische 

betekenis detecteert, combineert dikwijls beide vormen van lectuur, zowel fictiviserend als 

documentariserend. Beide vormen van ‘énonciation’ kunnen bijdragen tot een historiserende 
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lectuur. Voor een documentariserende lectuur spreekt dit voor zich, vermits men beroep doet op 

reële (of als reëel ervaren) elementen. Ook een fictiviserende lectuur, gestimuleerd door 

bijvoorbeeld een fictief personage in een concrete historische setting of het toevoegen van fictieve 

elementen aan een historisch personage, kan iets vertellen over het verleden waarin de film zich 

afspeelt, bijvoorbeeld door de verhouding van de fictieve ‘énonciateurs’ tot de historische setting, 

personages of gebeurtenissen. Zo vertelt The Thin Red Line (Terence Malick, 1998) een fictief 

verhaal binnen een concrete historische setting, namelijk de slag om Guadalcanal in de Stille 

Oceaan van de Amerikanen tegen de Japanse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Bepaalde ‘énonciateurs’ kunnen bovendien zowel documentariserend als fictiviserend werken – 

denken we maar aan de vertellende instantie in Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975), die in de 

voice-over zowel commentaar biedt op de gebeurtenissen of bepaalde gebeurtenissen van 

achtergrondinformatie voorziet (wat gezien de rol van een retrospectieve alwetende verteller als 

documentariserend ervaren wordt), maar evenzeer enkele keren vooruit kijkt naar de 

gebeurtenissen en daarmee ook aangeeft dat we niet naar de realiteit, maar naar een 

gereconstrueerde of geënsceneerde werkelijkheid kijken (waarmee de constructie van de fictie 

benadrukt wordt). 

Hoe verschillend historische films ook zijn, hoe verschillend de films die wij onderzoeken ook 

zijn, toch kunnen ze alle in bepaalde mate als historische film gelezen worden, zolang er maar een 

bodem is die het epitheton ‘historisch’ fundeert, zolang er maar elementen in de film aanwezig 

zijn die de lectuur als historische film stimuleren. Bordwell heeft het in dat verband over ‘cues’, 

elementen die de kijker gebruikt om de beelden te duiden, scènes te linken, betekenis te 

genereren.83 Historische films louter afmeten op de authenticiteit van de historische elementen is 

onvoldoende vermits niet iedere film (in dezelfde mate) authenticiteit pretendeert en het begrip 

en de interpretatie van de film niet enkel voorgegeven is maar ook bij de activiteit van de kijker 

ligt. Ook films die helemaal niet trachten een authentieke historische reconstructie te bieden, 

kunnen een historiserende lectuur oproepen. Het is voldoende dat de kijker een bepaalde 

historische insteek opmerkt of dat er zoals vermeld institutionele elementen in de context 

aanwezig zijn om een historiserende lectuur te activeren. Net zoals bij Odins begrip 

‘documentariserende lectuur’ zijn er ook bij een historiserende lectuur verschillende vormen en 

intensiteiten mogelijk: van een eerder algemeen, universeel historische interpretatie over 

weerkerende beweegredenen of evoluties binnen geschiedenis, tot een particuliere historiserende 

lectuur waarbij de film geïnterpreteerd wordt als handelend over specifieke historische 

gebeurtenissen. Een sleutel ligt dan ook in de bril waardoor een toeschouwer naar de film kijkt:  

The particular schemata (expectations) with which viewers approach the 

environment prepare them to pick up one set of information rather than 
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another. The viewer’s schemata will determine which of those is salient, which 

of them will be perceived.84 

De cognitieve filmtheorie waarbinnen Anderson te situeren is, legt nadruk op emotionele en 

cognitieve interpretatieschemata die iedere aanvullende betekenis voorafgaan.85 Wat deze 

aanvullende betekenis stimuleert, blijft daarbij onderbelicht. Omdat er in film meer stimuli 

aanwezig zijn dan de op emotie en cognitieve en/of affectieve identificatie gebaseerde 

“representatie van ervaring”,86 is deze aanvullende betekenisvorming door de kijker cruciaal om 

met meerduidigheid in film om te gaan. Betekenis geven is niet louter plaatsen wat men reeds 

kent maar ook kansen aangrijpen om vooruit te kijken.  

 

Als we het interactief systeem van Odin bekijken (de film zelf, de institutionele context, en de 

kijker), komen we tot de volgende niveaus die een historiserende lectuur en ons analysemodel 

mee bepalen: 

1. Binnen de film zullen vooral de filmische eigenschappen bepalend zijn, met name het 

eigenlijke verhaal, de uitbeelding en de afbeelding ervan, of anders verwoord, de 

kenmerken die ertoe leiden dat de film als film functioneert. Dit betekent dat niet enkel 

het narratieve vlak, maar ook de manier waarop het verhaal vorm krijgt mee bepalend is 

voor de mate waarin een historiserende lectuur tot stand komt. Een setting die een 

specifieke historische reconstructie biedt, de aanwezigheid van jaartallen, van bekende 

historische figuren, een retrospectief verhaal, maar ook minder expliciet aan historische 

vertelling verbonden eigenschappen zoals bijvoorbeeld documentair cameragebruik of 

symbolische representatie kunnen een historiserende lectuur stimuleren. 

2. De institutionele context wordt gevormd door ons onderzoek naar historische films, en de 

vraag hoe films die op een verschillende manier met geschiedenis omgaan toch een beeld 

kunnen geven van een bepaalde geschiedenis en zich terzelfder tijd beroepen op bredere 

intertekstualiteit om (meerduidige) betekenis te genereren. Deze institutionele context 

kan ook dermate bepalend zijn, dat een niet-historische film als historische film gelezen 

wordt door de context waarin de film bekeken wordt – zo kan een film als Reservoir Dogs 

(Quentin Tarantino, 1992) als historische film gelezen worden indien men vertrekt vanuit 

de vraagstelling welk tijdsbeeld deze neo-noir geeft. 

3. De kijker: om ons onderzoek te verdiepen, reiken we zoveel mogelijk relevante 

betekenisgevende elementen aan. We vertrekken van de film en de elementen die 

rechtstreeks door de film aangeleverd worden. Er wordt met andere woorden onderzocht 

welke verschillende betekenissen door potentiële kijkers gedetecteerd kunnen worden. 

Indien we enkel op het niveau van de individuele kijker zouden blijven, zou de 

achtergrondkennis, de mate waarin de individuele kijker al dan niet vertrouwd is met de 
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85 Zie onder meer Ibid., 52; Grodal, T.K., Moving Pictures. A New Theory of Film Genres, Feelings and 
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referenties en verwijzingen, immers al snel als filter ervaren worden. Het gaat ons niet 

om die filter, maar om de betekenissen die doorheen die filter kunnen doorsijpelen. 

 

3.3. Van intertekstualiteit tot intermedialiteit 

3.3.1. Intertekstualiteit 

In aanvulling op het begrip historiserende lectuur pleiten we ervoor binnen ons onderzoek oog te 

hebben voor intertekstuele verbanden die de interpretatie kunnen verrijken.87 De linguïst Michail 

Bakhtin zag taal en de betekenisvorming niet als een stabiel maar als een variabel systeem waarbij 

meervoudige betekenisvorming centraal staat. Eén en hetzelfde teken kan, afhankelijk van de 

sociale en historische context waarbinnen het gebruikt wordt, meerdere betekenissen genereren.88 

We pleitten zelf al voor voldoende openheid binnen onze benadering. Bij Bakthin vinden we ook 

de basis om het intertekstuele aspect een plaats te geven. Bakhtin omschreef dialogisme – later 

hertaald als intertekstualiteit door Kristeva – als  

“the necessary relation of any utterance to other utterances.” (An “utterance,” 

for Bakhtin, can refer to any “complex of signs,” from a spoken phrase to a 

poem, or song, or play or film).89 

Een tekst – in ons geval film – wordt door het begrip intertekstualiteit in een netwerk van 

uitingen geplaatst, uitingen die meerdere vormen kunnen aannemen. Lagny pleit ervoor om 

filmgeschiedenis in een bredere context te plaatsen dan enkel de films, hun taal en de 

productiecontext. Naast een esthetische invalshoek waarbij de film als cultureel object centraal 

staat en een productionele benadering met aandacht voor de inspiratie, creatie en verspreiding 

van films, gaat aandacht naar mogelijke interpretaties die mee bepaald worden door sociale, 

etnische en mogelijkerwijs gendergerelateerde variabelen, aldus Lagny.90 Essentieel daarbij is dat 

zij deze verschillende invalshoeken in relatie tot elkaar wil brengen, en deze wisselwerking 

cruciaal wordt: 

Considering them [red: films] as signs related to other signs, which make 

sense only in a network which is built by them, seems like choosing a semi-

history whose role is to constitute the articulation of the signs expressed by 

                                                           
87 Voor meer duiding van het begrip intertekstualiteit, zie onder meer de referentiewerken Bakhtin, 
M.M., Holquist, M., and Emerson, C., The Dialogic Imagination. Four Essays. Austin: University of Texas 
Press, 1981; Kristeva, J., Desire In Language. A Semiotic Approach to Literature and Art. New York: 
Columbia University Press, 1980. 
88 Allen, G., Intertextuality. London: Routledge, 2000, 16-21. 
89 Stam, R., Burgoyne, R., and Flitterman-Lewis, S., New Vocabularies in Film Semiotics. Structuralism, 
Post-Structuralism and Beyond. London: Routledge, 1992, 208.  
90 Lagny, M., "Film History. Or History Expropriated," Film History 6, no. 1 (1994): 26-27. 
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other series of discourses, issued by other social activities. As I imagine this 

history, it should be conceived (and hold some interest) from different 

viewpoints, producing an effect of fragmentation while opening possibilities 

of liaisons with very fertile effects.91 

Deze benadering waarbij de film centraal staat maar van waaruit eveneens verschillende assen 

vertrekken die zich niet alleen verder vertakken maar ook met elkaar verstrengeld kunnen raken, 

is niet enkel een degelijk vertrekpunt voor de benadering van historische films maar maakt ook 

duidelijk waar we met de aandacht voor intertekstualiteit naartoe willen. Niet alleen wordt film 

en ook de historische film mee bepaald door meerdere assen, zoals de film als cultureel object, de 

productiecontext of mogelijke interpretaties en de wisselwerking tussen deze assen; hetzelfde 

gaat ook op voor de historische film die zich niet enkel verhoudt tot de historische periode of 

gebeurtenis die weergegeven wordt, niet enkel mee beïnvloed is door de productiecontext of 

context van de kijker, maar ook door andere intertekstuele referenties die in de film verwerkt zijn. 

Intertekstuele elementen kunnen zowel binnen de film zelf een rol spelen, zoals het gebruik van 

bepaalde muziek die zijn eigen betekenis binnenbrengt in de film, als door de achtergrond van de 

kijker binnensluipen in de individuele interpretatie van een kijker, bijvoorbeeld door specifieke 

kennis van een bepaalde historische gebeurtenis waarover een historische film handelt. Omdat de 

intertekstuele betekenisgeving een belangrijke rol speelt in de films die we zullen bespreken, 

zullen we dit als derde laag van ons onderzoeksmodel behandelen. 

3.3.2. Classificatie van intertekstuele relaties in film 

In het werk van Gérard Genette92 vinden we verdere specificaties van intertekstualiteit die ons 

helpen om de verschillende vormen daarvan te onderscheiden. Genette gebruikt het 

overkoepelende concept ‘transtekstualiteit’ als alles wat een bepaalde tekst, al dan niet bewust, in 

relatie brengt tot een andere tekst en onderscheidt vijf vormen die naast elkaar kunnen bestaan: 

• architekstualiteit: algemene kenmerken die vergelijkbare teksten vorm geven, zoals 

genrekenmerken, types van discours, betekenissystemen; 

• intertekstualiteit: de aanwezigheid van een bepaalde tekst in een andere tekst – als citaat, 

allusie, inspiratie; 

• metatekstualiteit: wanneer een tekst commentaar geeft op een andere tekst; 

• paratekstualiteit: elementen die niet tot de eigenlijke tekst behoren, maar wel de 

interpretatie door de lezer gaan sturen, zoals de naam van de auteur, de titel, de lay-out 

(peritekst, wat de tekst voorafgaat), of nog, het geheel van kritieken en literatuur die de 

tekst omringen (epitekst, wat op de tekst volgt); 
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• hypertekstualiteit: wanneer een eerdere tekst als voornaamste inspiratie- of betekenisbron 

van een tekst getransformeerd wordt. 

 

Passen we Genettes typologie toe op ons eigen theoretisch kader, dan vinden we deze elementen 

als volgt terug: 

• architekstualiteit: stijlkenmerken die eigen zijn aan de historische film, aan de 

arthousefilm, aan films uit een bepaalde regio, periode en/of beweging, aan films van de 

regisseur en medewerkers;  

• intertekstualiteit: het rechtsreeks of onrechtstreeks gebruik van andere teksten – in ons 

onderzoek bewust opengetrokken van teksten naar andere culturele uitingen zoals 

muziek, verwijzingen naar schilderkunst e.a.; 

• metatekstualiteit: dit kunnen we binnen ons onderzoek interpreteren als de kijk die een 

film geeft op een bepaalde evolutie, omwenteling, figuur uit de geschiedenis; 

• paratekstualiteit: de invloed van de naam of kennis van de regisseur (peritekst), 

aangevuld met de invloed van de dominante receptie en promotie, wat Genette epitekst 

noemt; 

• hypertekstualiteit: de inspiratiebronnen van de films – hierbij expliciteren we dat er 

meerdere bronnen aan de basis kunnen liggen van één film. 

3.3.3. Intertekstualiteit en film 

Binnen de focus van ons onderzoek moeten we verder kijken dan louter de relatie tussen een 

bepaalde tekst en een andere tekst, en verder dan het strikt intertekstuele. Waar intertekstualiteit 

binnen de literatuurwetenschap in de eerste plaats met relaties tussen teksten verbonden wordt,93 

trekken wij dit register bewust open naar andere culturele elementen die een betekenisverrijking 

teweeg kunnen brengen bij de kijker en naar de andere onderverdelingen van transtekstualiteit 

door Genette. Het multidisciplinaire medium film vraagt om een brede benadering: 

(…) reading films allegorically is always a multi-focal cultural gesture, 

requiring the capacity to explore what is suggested both by the horizontal 

succession of shots and by the vertical effects of visual compositions or 

cultural codes embedded on its soundtrack.94 

Pogingen om intertekstualiteit een plaats te geven bij de studie van historische films bleven tot nu 

toe dicht op expliciete historische verwijzingen steken: 

                                                           
93 Van Gorp, H., Ghesquière, R., and Delabastita, D., Lexicon van literaire termen. Stromingen en 
genres, theoretische begrippen, retorische procédés en stijlfiguren. Leuven: Wolters, 1991, 196. 
94 Xavier, I., "Historical Allegory," in A Companion to Film Theory, ed. Miller, Toby and Stam, Robert. 
Oxford: Blackwell Publishing, 2004, 337. 
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The quest for understanding specific historical representations in film does not 

end with the assessment of historical accuracy; this is with the investigation of 

the intertextual relations between a film text and historiography. 95 

Wij willen expliciet de intertekstuele benadering in de historische film breder benaderen dan de 

relatie tussen films en de geschiedenis die ze behandelen. Intertekstuele betekenisvorming speelt 

niet enkel een rol in de manier waarop historische films met de geschiedenis omgaan maar 

beïnvloedt ook de wijze waarop ze als film functioneren en betekenissen kunnen oproepen. Aldus 

kunnen ze rechtstreeks of onrechtstreeks de interpretatie van de film beïnvloeden. Sommige 

intertekstuele verwijzingen vertellen misschien op zichzelf beschouwd niets over het historisch 

onderwerp van de film maar kunnen wel een betekenisverrijking stimuleren indien men ze 

binnen een historiserende lectuur plaatst. Zo kunnen de intertekstuele verwijzingen zowel links 

naar andere historische gebeurtenissen, bewegingen of thema’s zijn, maar net zo goed slaan op 

niet-historisch gebonden thema’s of referenties. Zo gebruikt Angelopoulos in O Thiasos (The 

Travelling Players, 1975) bijvoorbeeld elementen uit de klassieke Electra-tragedies om te verwijzen 

naar historische gebeurtenissen in Griekenland tussen 1939 en 1952. De historische verbanden die 

aangereikt worden, kunnen ook een universeel karakter krijgen en de enge referentie aan één 

welbepaalde persoon, gebeurtenis of periode overstijgen. Zo is Apocalypse Now (Francis Ford 

Coppola, 1979) niet enkel een verhaal over de Vietnamoorlog, maar eveneens over de waanzin 

waartoe mensen in extreme situaties gebracht kunnen worden. 

Ook de brede culturele intertekstualiteit is belangrijk. Het gaat immers niet enkel om een 

teruggrijpen naar een kader van teksten waarbinnen de bestudeerde tekst zich inschrijft, maar 

evenzeer om 

… the relationship between a text and the various languages or signifying 

practices of a culture and its relation to those texts which articulate for it the 

possibilities of a culture.96 

Naast dit onderscheid naargelang van de inhoudelijke aard – historisch of cultureel – van de 

intertekstuele referenties, is een tweede verschil dat tussen expliciete en impliciete 

intertekstualiteit. Het eerste slaat op duidelijk aanwijsbare intertekstualiteit, zoals bijvoorbeeld 

bronnen die geraadpleegd werden, genrekenmerken die gebruikt worden om de film ‘leesbaar’ te 

maken, of ook nog rechtstreekse verwijzingen naar intertekstuele elementen die makkelijk 

leesbaar zijn voor de kijker zoals het duidelijk gebruik van historische, sociale, politieke of 

religieuze symbolen of het expliciet gebruik van bepaalde muziek. Niet iedere expliciete 

intertekstuele verwijzing is daarom bewust gehanteerd door de makers: bepaalde 
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genrekenmerken of symbolen kunnen bijvoorbeeld onbewust in de film verwerkt zijn, maar wel 

nadrukkelijk overkomen.  

 

Historisch Cultureel 

Expliciet Impliciet Expliciet Impliciet 

Bewust Onbewust Bewust Onbewust Bewust Onbewust Bewust Onbewust 

Tabel 3: Intertekstualiteit in schema 

 

Impliciete intertekstualiteit is minder nadrukkelijk aanwezig, minder eenvoudig detecteerbaar en 

wordt niet door iedere kijker gelezen. Ook hier kunnen we het onderscheid maken tussen ofwel 

‘onbewust’ binnengesmokkelde kruisverwijzingen, ofwel allusies die de makers wel bewust in de 

film integreerden zonder de verwachting dat de kijker ze makkelijk kan detecteren. Of een 

bepaalde verwijzing nu al dan niet bewust geïntegreerd werd, is op zich niet belangrijk: niet 

alleen is het onmogelijk om de volledige intentie van de auteur(s) te detecteren, het is ook niet 

wenselijk: wat telt, is welke verwijzingen in de film gedetecteerd kunnen worden die de kijker 

kan gebruiken om betekenis te vormen.97  

Intertekstualiteit in film handelt dus niet om lukrake associaties waardoor iedere lectuur van een 

film puur individueel gekleurd zou worden maar om links die mogelijk zijn doordat bepaalde 

elementen in de film het leggen van die verbanden kunnen stimuleren. Daarbij wordt zowel een 

rol gespeeld door binnen de film aanwezige intertekstuele elementen als door de culturele en 

sociale achtergrond van de kijker – het ‘historisch’ en ‘cultureel’ kapitaal dat de filmkijker 

hanteert bij het bekijken van de film.98 Het gaat om de wisselwerking tussen deze elementen en 

niet om een puur individualistische benadering of interpretatie, noch louter om sociaal-culturele 

determinatie. 

Naast strikt tekstuele intertekstuele referenties kunnen ook buitentekstuele verwijzingen de 

lectuur van een film beïnvloeden. Een historiserende lectuur wordt mee gestuurd door externe 

factoren zoals onder meer de promotie van de film – advertenties, posters, geciteerde 

filmrecensies of slogans of dvd-hoezen, maar ook de dominante receptie van de film.99 Het 

verbreden van analyses van historische films door niet enkel strikt aan de film gerelateerde 

bronnen en documenten te hanteren maar ook rekening te houden met o.m. merchandise, 

fanzines, websites, dvd-extra’s,100 is echter eerder een aanvulling op een intertekstuele benadering 

dan een volwaardige intertekstuele benadering op zich. 

                                                           
97 Iampolski, M., The Memory of Tiresias. Intertextuality and Film. Los Angeles: University of California 
Press, 1998, 35. 
98 Bhaskar, I., "Historical Poetics. Narrative and Interpretation," in A Companion to Film Theory, ed. 
Miller, Toby and Stam, Robert. Oxford: Blackwell Publishing, 2004, 391-392. 
99 Engelen, L., "Back to the Future, Ahead to the Past. Film and History: a Status Quaestionis," 
Rethinking History 11, no. 4 (2007): 560. 
100 Hughes-Warrington, M., History Goes to the Movies. Studying History on Film. London: Routledge, 
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3.3.4. Intermedialiteit 

Het verscheiden karakter van de intertekstualiteit die we voor ogen hebben, brengt ons ertoe het 

begrip intertekstualiteit te vervangen door het begrip intermedialiteit. Intermedialiteit verwijst als 

concept naar invloeden vanuit meerdere expressievormen en dekt als term ook een bredere 

lading dan de in de eerste plaats op literatuur georiënteerde intertekstualiteit.101 Ruim 

gedefinieerd wordt intermedialiteit als volgt omschreven: 

Intermediality may serve foremost as a generic term for all those phenomena 

that (as indicated by the prefix inter) in some way take place between media. 

“Intermedial” therefore designates those configurations which have to do with 

a crossing of borders between media, and which thereby can be differentiated 

from intramedial phenomena as well as from transmedial phenomena (i.e., the 

appearance of a certain motif, aesthetic, or discourse across a variety of 

different media).102 

Transmedialiteit is de invloed van genre- of stijlkenmerken die in verschillende media 

voorkomen, zoals parodie, komedie of tragedie. Intramedialiteit slaat op verwijzingen binnen 

eenzelfde medium, bijvoorbeeld van literatuur naar literatuur; intermedialiteit gaat om 

mediumoverschrijdende verwijzingen. Binnen intermedialiteit kan men nog een onderscheid 

maken tussen de volgende drie categorieën: de combinatie van elementen die normaal gezien tot 

twee verschillende media behoren (bijvoorbeeld dichtkunst en muziek in liederen); 

mediumwissel (bijvoorbeeld literatuurverfilmingen) en intermediale referenties waarbij 

elementen van één medium gebruikt worden om betekenis toe te voegen aan een ander medium 

(bijvoorbeeld verwijzingen naar schilderkunst in film).103  

 

Transmedialiteit 

Intramedialiteit 

Intermedialiteit: 

Mediumcombinatie Mediumwissel Intermediale referenties 

Tabel 4: Trans-, intra- en intermedialiteit 

 

Het gros van de intermedialiteit binnen ons corpus zal gevormd worden door intermediale 

referenties, verder onder te verdelen in mediumwissel, mediumcombinatie en intermediale 

referenties. Mediumwissel speelt bijvoorbeeld een rol bij het gebruik van klassieke tragedies in 

het genoemde The Travelling Players of bij het gebruik van literatuur in Il Decameron (Pier Paolo 

                                                           
101 Zie bijvoorbeeld Jensen, K.B., "Intertextualities and Intermedialities," in Intertextuality & Visual 
Media, ed. Bondebjerg, Ib and Haastrup, Helle Kannik. Copenhagen: Department of Film & Media 
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Intermediality," Intermédialités 6, no. 4 (2005): 46. 
103 ———, Intermedialität. Tübingen: A. Francke Verlag, 2002, 11-19. 
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Pasolini, 1971). Mediumcombinatie komen we bijvoorbeeld tegen bij het gebruik van een oude 

legende om te refereren aan helden die voor hun land Georgië streden in The Legend of the Suram 

Fortress (Sergei Parajanov, 1984). Het gebruik van muziek in de componistenportretten van Ken 

Russell is dan weer een intermediale referentie, vermits het gebruik van de muziek duidelijk 

betekenis toevoegt aan de film. Deze laatste twee voorbeelden tonen aan hoe dicht de 

verschillende vormen van intermedialiteit tegen elkaar aanleunen: men zou het gebruik van 

muziek in Russells films evenzeer als een voorbeeld van mediumcombinatie kunnen 

beschouwen, of de legende in Parajanovs film als een intermediale referentie, vermits het gebruik 

van net deze legende ook extra betekenis toevoegt aan de film. 

Onder intramedialiteit vallen filmische verwijzingen en verhoudingen tot eerdere films zoals bij 

remakes van historische films – denken we maar aan de verschillende films over figuren als 

Napoleon en Jeanne d’Arc of de kruistochten. Transmedialiteit komen we dan bijvoorbeeld weer 

tegen bij de eclectische beeldtaal in Pasolini’s historische films, waarbij in de mise-en-scène 

elementen uit verschillende tijden en culturen gecombineerd worden tot een nieuw geheel. 

Opnieuw beklemtonen we dat het niet ons doel is een classificatie te maken van de verschillende 

verwijzingen, maar dat we het begrip intermedialiteit en de verwanten hanteren om de analyse 

van de historische films te voeden. 

3.3.5. Intermedialiteit, de historische film en historiserende lectuur 

Bij de duiding en interpretatie van intertekstuele referenties ligt de gulden weg in het midden van 

twee uitersten. 104 Het ene uiterste stelt dat de lectuur die het best met de bedoeling van de auteur 

overeenkomt, het meest correct is. Het is echter onmogelijk de intentie van de auteur – in dit 

geval de cineast – te reconstrueren, niet alleen omdat de cineasten die volledig in hun kaarten 

laten kijken, bijzonder dun gezaaid zijn, maar ook omdat de cineast zich zelf niet altijd bewust is 

van alle referenties die het eigen oeuvre binnensluipen. Bovendien is de cineast, hoe belangrijk 

zijn invloed ook moge zijn, nooit de enige auteur die het werk gestalte geeft. Zoals Pfister terecht 

stelt, ondermijnt een dergelijke strakke benadering bovendien de dynamiek die intertekstualiteit 

oproept.105 Het andere uiterste is de subjectieve benadering, die de interpretatie volledig bij de 

lezer of kijker legt en een oneindig aantal mogelijkheden openhoudt. Dit leidt echter al snel tot 

willekeur en een gebrek aan volledigheid en fundering.  

De tussenpositie is enerzijds zoveel mogelijk rekening houden met verwijzingen die de auteur al 

dan niet bewust verwerkt heeft maar anderzijds ook zelf op zoek gaan naar intermediale 

referenties die het begrijpen van het betreffende oeuvre verder kunnen uitdiepen. Dé vraag bij 

een dergelijke intermediale benadering is immers niet op welke manier of waarom bepaalde 

verwijzingen in het bestudeerde werk terecht komen maar hoe deze verwijzingen de lectuur 

ervan gestalte kunnen geven. Zowel auteur als lezer hanteren bewust en onbewust een arsenaal 

                                                           
104 Claes, P., De mot zit in de mythe - Hugo Claus en de Oudheid. Amsterdam: De Bezige Bij, 1984, 
35-37. 
105 Pfister, M., "How Postmodern Is Intertextuality?," in Intertextuality, ed. Plett, Heinrich F. Berlin: W. de 
Gruyter, 1991, 211. 
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aan echo’s van andere teksten en betekenissen.106 Vertrekkend vanuit de vraag welke 

intermedialiteit bij een kijker betekenis kan genereren, komen we bij de vraag hoe 

intertekstualiteit de film vorm geeft en zijn betekenis stuurt. Zo komen we opnieuw bij het begrip 

historiserende lectuur en wordt deze intertekstualiteit ingepast in een breder kader. Niet enkel 

elementen die rechtstreeks verwijzen naar het historische onderwerp van de film maar ook 

andere intermediale elementen kunnen de lectuur van de film als commentaar op of interpretatie 

van bepaalde historische gebeurtenissen stimuleren. 

Door het concept intermedialiteit in te passen in het dynamische begrip historiserende lectuur, 

bieden we ook een antwoord op het kritieke punt van een strikte intertekstuele of intermediale 

analyse waarbij telkens de vraag opduikt welke intertekstuele of intermediale elementen voor de 

kijker aanwezig zijn. Onze vraag of invalshoek is veeleer: welke intermediale elementen die een 

kijker kan detecteren, stimuleren of beïnvloeden een historiserende lectuur? Zoals Bart Vervaeck 

schrijft over intertekstualiteit in de literatuur, moeten we ook bij de studie van film aanvaarden 

… dat intertekstualiteit niet de zoektocht is naar een ultieme brontekst die 

alles verheldert, maar eerder de bevestiging is voor de onherleidbaarheid en 

de eindeloze meerzinnigheid van de literaire tekst.107 

Door intermedialiteit toe te voegen aan de analyses, zal duidelijk worden dat dit naast de 

verhouding van film en verhaal tot de geschiedenis dikwijls extra elementen oplevert die een 

historiserende lectuur kunnen stimuleren.  

 

3.4. Schematisch overzicht van het drieledig onderzoeksmodel 

Centrale vraag is hoe historische arthousefilms een visie op het verleden kunnen geven. Dit 

onderzoeken we door de structuur van de film als film te bestuderen, door zijn verhouding met 

de geportretteerde periode te bekijken, en door aandacht te besteden aan andere, niet-historisch 

gebonden intermediale elementen die de lectuur van de film mee bepalen. 

 

1. Zoals eerder al aangehaald, vertrekken we vanuit de films. De primaire wetenschappelijke 

literatuur gaat dus vanzelfsprekend over de besproken films, waarbij die zowel in het oeuvre van 

de cineast als binnen de productionele context geplaatst worden. Bij het literatuuronderzoek 

besteden we bijzondere aandacht aan expliciete verwijzingen naar de geschiedenis in interviews 

met de regisseur of andere medewerkers in secundaire essays en studies, maar vullen de lacunes 

die we detecteren ook zelf op. 

                                                           
106 Barthes, R., Roland Barthes. Paris: Seuil, 1975, 78. 
107 Geldof and Vervaeck, Stemmen in het magazijn. Intertekstualiteit in modernisme en 
postmodernisme. 11-12. 



Vraagstelling & onderzoeksmodel  

 

 41 

Ook de literatuurstudie over de in de films behandelde historische gebeurtenissen of periode 

neemt een belangrijke plaats in. We vertrekken vanuit de film en kijken hoe die gebeurtenissen 

daarin gestalte krijgen of geïnterpreteerd kunnen worden. 

 

2. Vervolgens bekijken we hoe een historiserende lectuur gestimuleerd wordt, welke kenmerken 

en verwijzingen het lezen van de historische film als een visie op de geschiedenis vorm geven en 

welke historische echo’s daardoor opgeroepen worden. Naast expliciete en impliciete 

verwijzingen naar geschiedenis zal ook de rol van verbeelding, de aanvullingen die door 

regisseur en filmteam aan het historisch onderwerp toegevoegd worden, hierbij een plaats 

innemen in het geheel.  

 

3. Film is geen losstaand medium. Geen enkel werk wordt contextloos geschapen. Zowel bij de 

filmische analyse als bij de analyse van het historisch karakter van de films besteden we aandacht 

aan de intermedialiteit die we in de films aantreffen. Verwijzingen naar niet-historische 

gebeurtenissen (of historische gebeurtenissen die geen verband houden met het eigenlijke 

onderwerp van de film) en culturele intermedialiteit bepalen mee het beeld dat de film doorgeeft, 

dus ook de visie op de geschiedenis die de kijker krijgt. 

Informatie rond intermediale elementen halen we uit primaire bronnen zoals interviews met de 

makers of commentaarstemmen bij dvd-uitgaves en secundaire literatuur over de films. Dit 

vullen we aan door beroep te doen op onze eigen brede culturele interesse en voelsprieten en 

door het systematisch analyseren van referenties binnen de films. 

 

Kruisverwijzing tussen de filmische, historische en intermediale invalshoek is onvermijdelijk; 

bepaalde elementen zullen op meerdere plaatsen in het schema aan bod komen of een rol spelen. 

Uiteindelijk vormt het samenspel van de verschillende niveaus ook de kern van de benadering. 

Onze vraag is immers op welke manier de besproken films gestalte geven aan een beeldvorming 

over een bepaald verleden en de kijker al dan niet een inzicht (kunnen) geven in die periode, de 

sociale drijfveren, de bredere maatschappelijke evoluties, de politieke of religieuze context, etc.  
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Dit brengt ons tot volgend schema: 

 

Filmisch niveau: hoe werkt de film en bepaalt dit de visie op de geschiedenis die gevormd wordt? 

• We concentreren ons, gezien de focus op arthousefilm, op een esthetische benadering.  

• Ook de context waarbinnen de film gemaakt werd, speelt hierin mee. 

• Hoe wordt de geschetste historische periode of gebeurtenis in de film verwerkt? We 

bekijken, met andere woorden, de uitbeelding en afbeelding van de geschiedenis in het 

filmisch verhaal. 

 

Historiserende lectuur: hoe wordt het lezen van de film als een visie op een verleden 

gestimuleerd? 

• Welke elementen in de film stimuleren de interpretatie van de film als een visie op de 

geschiedenis? 

• Welk beeld ontstaat van de periode of gebeurtenis die het hoofdthema van de film 

vormt? 

• Wordt dit ook gebruikt om te verwijzen naar al dan niet actuele andere gelijkaardige 

gebeurtenissen, en/of worden ook andere historische feiten in de film verwerkt? 

 

Intermedialiteit: welke intermediale elementen bepalen mee de historische betekenisvorming in 

de film; hierbij gaat de aandacht in de eerste plaats naar: 

• Culturele intermedialiteit, kruisverwijzingen naar andere disciplines zoals literatuur, 

beeldende kunst, muziek, maar eveneens filmische intermedialiteit, binnen het oeuvre 

van de cineast, de stroming of periode waarin de film ontstond, verwijzingen naar andere 

regisseurs of films, naar films die hetzelfde of een gelijkaardig onderwerp behandelen, en 

naar andere historische films; 

• Historische intermedialiteit, verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur, niet- of 

semi-wetenschappelijke beeldvorming over geschiedenis. 



 

 

4. Een kwartet eigenzinnige films 

Ons onderzoek wordt gevoed door diepgaande analyses van vier verschillende historische 

arthousefilms. Gezien de aard van onze vraagstelling kiezen we niet voor een macro-analyse, 

maar voor een diepte-analyse van vier specifieke films. Ons doel ligt in het detecteren van de 

diversiteit van manieren waarop een historische film een visie op de geschiedenis kan creëren. 

Alvorens er sprake kan zijn van een macrobenadering die tendensen over een breder geheel van 

arthousefilms bespreekt, is een diepgaande analyse van enkele films noodzakelijk. 

 

4.1. Keuzecriteria 

De meeste studies over de historische film handelen tot op heden voornamelijk over Amerikaanse 

(Hollywood)films die meestal aspecten uit de Amerikaanse geschiedenis verbeelden. Wij richten 

ons op de historische arthousefilm. In aanvulling daarop beperken we de keuze tot Europese 

films. Daarbij zijn de verschillende films die we zullen behandelen afkomstig uit zowel Oost- als 

West-Europa.  

De gekozen films werden alle in eenzelfde periode gemaakt, tussen 1965 en 1975, een decennium 

van vernieuwing in de Europese film met onder meer de Italiaanse filmrenaissance, het Duitse 

‘neue Kino’ en de arthousefilm in de Sovjet-Unie en het voormalige Oostblok.108 De inhoudelijke 

en vormelijke vernieuwing van de Franse nouvelle vague diende velen tot voorbeeld of 

inspiratiebron. De Europese filmindustrie profiteerde van een economische crisis in de 

Amerikaanse filmindustrie; bijgevolg werden minder Amerikaanse films en meer Europese films 

gedistribueerd in Europa.109 Ook het mobieler worden van filmapparatuur waardoor dure 

studiotijd niet noodzakelijk was en een sociaal klimaat van verandering waarbij de generatie die 

tijdens of na WOII geboren was het roer wilde overnemen of het minstens sociaal, politiek, 

economisch en cultureel over een andere boeg wilde gooien, waren allemaal factoren die de bloei 

van Europese film stimuleerden. Na WOII werd bovendien in heel wat Europese landen 

staatssteun voor film in het leven geroepen. Financiële steun en productionele faciliteiten moesten 

de eigen nationale film versterken. Ook de Europese filmindustrie wilde aansluiting krijgen bij de 

nieuwe, jonge generatie van consumenten en gaf daarbij jonge wolven de kans hun kunnen te 

bewijzen. Bovendien was de nieuwe generatie jonge filmmakers opgegroeid met het medium film 

en wilden ze in die maatschappelijke context van verandering ook maar al te graag de grenzen 

                                                           
108 Zie hierover o.m. Kovács, A.B., Screening Modernism. European Art Cinema, 1950-1980. Chicago: 
University of Chicago Press, 2007, 311-337. 
109 Cook, D.A., A History of Narrative Film. New York: W.W. Norton, 1996, 510-512; Thompson, K. and 
Bordwell, D., Film History. An Introduction. London: McGraw-Hill, 2010, 512-513. 
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van het medium verleggen door afstand te nemen van klassieke film, hetzij de klassieke 

Hollywoodfilm of de relatief brave Europese producties zonder veel vernieuwing.110 

 

Gezien de veelheid van benaderingen binnen de historische film kan er moeilijk sprake zijn van 

een exhaustieve benadering. De keuze van de films werd bewust gespreid over verschillende 

benaderingen van de geschiedenis om aldus een representatief en overzichtelijk geheel te krijgen, 

van een psychologisch geladen epoquefilm als Ludwig van Luchino Visconti, over vermenging 

van feit en fictie zoals in Aguirre, der Zorn Gottes van Werner Herzog, tot een dominant als 

psychologisch gelezen kroniek zoals Andrei Rublev van Andrei Tarkovsky en een allegorische 

politieke parabel als Electra, My Love van Miklós Jancsó. 

We kunnen deze historische films op een as situeren, met aan de linkerzijde films die de 

geschiedenis centraal stellen in het verhaal en aan de rechterzijde films waarbij een historisch 

onderwerp gebruikt wordt om een eerder universeel verhaal te vertellen. Meestal zal het gewicht 

dat geschiedenis krijgt in de film, zowel inhoudelijk als op het vlak van uitbeelding van het 

verhaal, zwaarder doorwegen aan de linkerkant van het spectrum en minder aan de andere zijde. 

Toch hoeft dit niet standaard te zijn; wanneer we een dwarse as toevoegen van getrouwheid van 

verhaal en uitbeelding versus vrije benadering, kunnen we de vier films die wij bespreken elk in 

één kwadrant van het schema plaatsen:  

 

 
Figuur 1: een kwartet films 

 

                                                           
110 Kolker, R.P., The Altering Eye. Contemporary International Cinema. Cambridge: Open Book 
Publishers, 2009, 2. 
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4.2. De films 

4.2.1. Aguirre, der Zorn Gottes – Werner Herzog 

Met Werner Herzog komen we bij één van de sleutelfiguren van het Duitse ‘neue Kino’, dat eind 

jaren ’60 een nieuwe eigenzinnige koers voer. Aguirre, der Zorn Gottes (1972) speelt zich af in 

Latijns-Amerika, het Nieuw-Spanje van de conquistadores en handelt over de rebellie van Lope 

de Aguirre die in 1560 deelneemt aan een zoektocht naar El Dorado onder leiding van Pedro de 

Ursúa. In voedselnood gekomen wordt een kleine groep, waaronder Aguirre, vooropgestuurd. 

Aguirre komt binnen die groep, die met extreem moeilijke situaties in de jungle geconfronteerd 

wordt, in opstand en zal uiteindelijk iedereen, zichzelf incluis, de dieperik insleuren. 

Herzog beweert zelf dat Aguirre slechts vaagweg gebaseerd is op enkele grote lijnen van deze 

historische tocht en dat hij er zelf een eigen verhaal omheen weefde. Toch bevat de film meerdere 

echo’s van de Spaanse conquistadores in Latijns-Amerika. Verbeelding en vermenging van feit en 

fictie bieden op het eerste zicht een avontuur waarbij geschiedenis ondergeschikt is. 

 

Ook deze film kiest voor een bestaande historische figuur als titel en centrale figuur van de film. 

In tegenstelling tot Ludwig, handelt het echter om een historisch randfiguur die niet tot de canon 

der historische sleutelfiguren behoort en zelfs binnen de geschiedenis van de Spaanse 

conquistadores slechts een beperkte rol gespeeld heeft. 

4.2.2. Ludwig – Luchino Visconti 

Luchino Visconti filmde op het eind van zijn carrière een zogenaamde ‘Duitse trilogie’. Na La 

caduta degli dei (1969) en Morte a Venezia (1971) volgde Ludwig (1972), een biografische film over 

het leven van Ludwig II, Beierse vorst van 1864 tot 1886. Visconti neemt een aantal biografische 

feiten en historische scharniermomenten als uitgangspunt en focust op het eerste niveau op de 

psychologische karaktertekening van Ludwig II.  

De film baadt in visuele luxe en lijkt zich daarin te verliezen. Toch zijn er verschillende elementen 

die van Ludwig niet louter een letterlijk schitterende biopic maken maar waaruit blijkt dat Visconti 

ook een aantal kritische bedenkingen uit ten opzichte van de figuur van de eenzame 

droomkoning. 

 

Door de focus op een historische spilfiguur, een bekende koning van een tanende monarchie, is 

dit de film die zich het meest expliciet als historische film positioneert. 
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4.2.3. Andrei Rublev – Andrei Tarkovsky 

Andrei Tarkovsky geldt als één van de grote auteurs uit de Russische cinema. Andrei Rublev 

(1966) is de enige historische film van Tarkovsky die een eerder universeel geïinterpreteerd 

verhaal over de geloofscrisis van de iconenschilder Andrei Rublev in een welbepaalde periode 

plaatst, met name de tijd waarin deze historische figuur leefde. De combinatie van Tarkovsky’s 

persoonlijke invulling tegen de historische achtergrond van Rusland in het begin van de 15de 

eeuw zorgt ervoor dat Andrei Rublev een film wordt die blijft beklijven. 

Wanneer men over Andrei Rublev leest, wordt zelfs vaak beweerd dat het helemaal geen 

historische film is, dat Tarkovsky de figuur van Rublev slechts als uitgangspunt genomen heeft 

om een verhaal over religieuze twijfel te vertellen. Wat meestal vergeten wordt, is dat Andrei 

Tarkovsky, ondanks de vrije benadering in de mise-en-scène, de schaarse historische feiten 

correct benaderd heeft en daardoor het universeel verhaal versterkt wordt. Andrei Rublev is 

immers én meer dan een verhaal van een persoonlijke catharsis, én meer dan een historische 

schets. Historische referenties en Rublevs queeste worden door elkaar verweven en schragen 

elkaar. 

 

Ook hier staat een historische figuur centraal, maar een historische figuur die enkel bekend is 

voor hen die vertrouwd zijn met de Russische icoonschilderkunst en bovendien een in de eerste 

plaats cultureel figuur is die geen duidelijke rol heeft gespeeld in het sociale of politieke verloop 

van de geschiedenis. 

4.2.4. Electra, My Love – Miklós Jancsó 

Miklós Jancsó is één van de belangrijkste Hongaarse cineasten. In zijn films van de jaren ’60–’70 

zoals Szegénylegények (The Round-up, 1965), Csillagosok, katonák (The Red and the White, 1967) en 

Még kér a nép (Red Psalm, 1971), gebruikt hij gebeurtenissen uit de Hongaarse geschiedenis om 

gebruik en misbruik van macht te portretteren. Typerend is onder meer dat deze films de 

historische gebeurtenissen in de eerste plaats op allegorische wijze behandelen. Zijn films uit deze 

periode worden visueel sterk gekenmerkt door een excessief uitgewerkt camerawerk (het 

creatieve gebruik van telelens, extreme long shots met choreografische camerabewegingen), een 

open ruimte en schaarse dialogen, wat de allegorische kracht versterkt. 

 

Szerelmem Elektra (Electra, My Love, 1974), gebaseerd op Electra-tragedies, vertrekt niet expliciet 

van een bepaalde historische periode of omwenteling maar sluit zich wel aan bij de visuele 

beeldtaal en allegorische vertelwijze van de eerdere films. Door de historische gebeurtenissen of 

context niet te expliciteren en de focus te richten op universele thema’s als excessen van macht, 

machtsstrijd, persoonlijke belangen versus maatschappelijke impact, wordt ook deze film een 

vrijwel universele parabel die makkelijk transponeerbaar is naar verschillende plaatsen en 

tijdstippen. Toch is ook deze film doordrenkt van reflectie op de eigen Hongaarse geschiedenis. 



 

 

 AGUIRRE,  DER ZORN GOT TES:  FE IT  EN 

VERBEELDING IN ÉÉN FILM  

 

 

 
 





 

 

 

1. Inleiding 

Aguirre, der Zorn Gottes (Aguirre, the Wrath of God, 1972)111 van Werner Herzog speelt zich af in 

Latijns-Amerika ten tijde van de conquistadores en handelt over de rebellie van Lope de Aguirre, 

die in 1560 deelneemt aan een zoektocht naar El Dorado onder leiding van Pedro de Ursúa. In 

voedselnood gekomen, wordt een kleine groep vooropgestuurd. Binnen die groep die met 

extreem moeilijke situaties in de jungle geconfronteerd wordt, komt Aguirre in opstand en 

uiteindelijk zal hij iedereen, zichzelf incluis, de dieperik insleuren. 

Herzog beweert dat Aguirre slechts vaagweg gebaseerd is op enkele grote lijnen van deze 

historische tocht en hij er zelf een eigen verhaal omheen weefde. Toch bevat de film echo’s van de 

Spaanse conquistadores in Latijns-Amerika – destijds de Nieuwe Wereld of Nieuw-Spanje 

geheten –, en meer bepaald van twee historische tochten die vanuit Peru de Amazone afvoeren op 

zoek naar El Dorado. In 1541–1542 vertrok een tocht onder leiding van Gonzalo Pizarro, in 1560–

1561 werd een gelijkaardige tocht opgezet onder leiding van Pedro de Ursúa.  

 

In het eerste deel onderzoeken we hoe de film van Herzog gestalte geeft aan een aantal 

historische feiten en hoe filmische eigenschappen de interpretatie daarvan mee sturen.  

 

Het tweede deel werpt een blik op de inspiratiebronnen van Herzog. De grote lijnen van de film 

vinden we enerzijds terug in een Duits kinderboek over de ontdekkingstochten, anderzijds heeft 

Herzog ook elementen gebruikt uit één van de dagboeken die van beide tochten bewaard bleven.  

 

In het derde deel bekijken we hoe Herzog de zoektocht naar El Dorado gebruikt om zijn steeds 

weerkerende thematiek op te nemen van excentriek gedrag, van het spanningsveld tussen 

mensen, van een held in revolte of onvrede met samenleving waarin hij leeft; hoe een aantal 

andere historische items die niet met het verhaal van Aguirre verbonden zijn in de film 

geïntegreerd worden en hoe het gebruik van narratieve archetypen de lezing van de film bepaalt. 

                                                           
111 Gezien het gebruik van heel wat Duitstalige literatuur bij dit hoofdstuk, en de herkenbaarheid 
van de naam ‘Aguirre’ in de titel, verwijzen we naar de film met de oorspronkelijke Duitse titel; waar 
de titel dikwijls herhaald wordt, hanteren we soms de verkorte vorm Aguirre. 
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“They adored him,” he said. The tone of these words was so extraordinary that I looked at 

him searchingly. It was curious to see his mingled eagerness and reluctance to speak of 

Kurtz. The man filled his life, occupied his thoughts, swayed his emotions. “What can you 

expect?” he burst out; “he came to them with thunder and lightning, you know – and they 

had never seen anything like it – and very terrible. He could be very terrible. You can’t 

judge Kurtz as an ordinary man. No, no, no! 

JOSEPH CONRAD, Heart of Darkness 

 

2. Twee historische expedities, één film 

2.1. De figuur van Herzog 

Herzog is één van de bekendste cineasten van ‘das neue Kino’,112 de West-Duitse stroming die 

begin jaren ’60 ontstond vanuit een onvrede met enerzijds de dominantie van de 

Hollywoodcinema (door de bezetting van West-Duitsland door de geallieerden was West-

Duitsland een belangrijke afzetmarkt voor de verdeling van Amerikaanse films) en anderzijds het 

op zijn minst wisselvallig te noemen niveau van de eigen Duitse filmproductie die zich 

escapistisch opstelde. Trümmerfilme portretteerden het Duitse volk als passief slachtoffer van 

Hitler en gingen iedere politieke analyse van de Nazitijd uit de weg; Heimatfilme creëerden een 

puur imaginair beeld van het eigen land; Kriegsfilme probeerden het Duitse volk opnieuw moed, 

heldendom, vaderlandsliefde en gehoorzaamheid in te spreken.113 Het eigen Duitse verleden 

werd met andere woorden zeer selectief weergegeven en van een poging om dat recente verleden 

te ontleden, was geen sprake. Aan de basis van die selectiviteit lag mede het gebruik of misbruik 

van beelden in het Dritte Reich, dat film van in de jaren ’30 inschakelde als propagandamiddel 

om het volk de nazistische ideologie in te peperen en naar het einde van WO II om de gestage 

nederlaag te ontkennen. In Duitsland heerste bijgevolg een wantrouwen in de eigen beelden.114 

Das neue Kino richtte zich expliciet wél tot het eigen verleden, met onder meer de historisch 

geïnspireerde films van Rainer Werner Fassbinder en Alexander Kluge als bekende voorbeelden.  

Herzog is dan weer één van de weinige filmmakers van ‘das neue Kino’ die zich in geen enkele 

film op de eigen recente Duitse geschiedenis of actualiteit richtte. ‘Das neue Kino’ was veeleer een 

beweging van een aantal eigenzinnige cineasten115 die een gelijkaardige ingesteldheid deelden, 

maar elk hun eigen accenten en stijl ontwikkelden, dan dat er sprake is van een stilistisch 

consequente stroming. Dat Herzog zijn eigen thema’s en visuele stijl ontwikkelde, hoeft dus geen 

                                                           
112 Voor meer info over das neue Kino, zie onder meer Elsaesser, T., New German Cinema. A History. 
London: British Film Institute 1989. 
113 Voor meer details, zie onder meer Kaes, Deutschlandbilder. Die Wiederkehr der Geschichte als 
Film. 19-25. 
114 Ibid., 9-17. 
115 De meesten waren tijdens WO II in hun kinderjaren of tiener, en hadden niet actief 
deelgenomen aan de oorlog, wat de afstand en de retrospectieve, meer analytische blik 
vereenvoudigde. 
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verbazing. Net als het oeuvre van bijvoorbeeld Hans-Jürgen Syberberg, Wim Wenders, Rainer 

Werner Fassbinder of Alexander Kluge, zijn de films van Herzog onmiddellijk herkenbaar als zijn 

films.  

De films van Herzog richten de blik, net als heel wat van zijn documentaires, op daden van 

enkelingen, enkelingen die meestal een irrationele droom najagen of zich in een avontuur storten 

waar ze zich schijnbaar van geen gevaar bewust zijn. Herzog identificeert zich niet enkel 

verregaand met de helden die hij opvoert – zo verzorgt hij zelf de voice-over in de meeste van zijn 

documentaires, van Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner (The Great Ecstasy of Woodcarver 

Steiner, 1974) tot Grizzly Man (2005), waarbij hij de persoonlijke fascinatie niet verbergt – maar 

voert zichzelf ook meermaals op als held die het gevaar trotseert in de hoop een authentiek 

verhaal te filmen. Voor La Soufrière – Warten auf eine unausweichliche Katastrophe (La Soufrière, 

1977) gaat hij, wanneer hij hoort dat er een vulkaan op uitbarsten staat, met een cameraman naar 

het eiland Guadeloupe in de hoop de uitbarsting te kunnen filmen; in Mein liebster Feind – Klaus 

Kinski (My Best Fiend, 1999) verhaalt hij enerzijds zijn bewondering voor Klaus Kinski, maar 

maakt hij anderzijds van de gelegenheid gebruik om zijn eigen durf, doorzettingsvermogen en 

eigenlijk zelfs suprematie over Kinski in de verf te zetten. 

Door die dubbelzinnigheid is ook nooit duidelijk of het Herzog puur ernst is, dan wel of hij 

eigenlijk de kijker beduvelt. Was met Kinski Aguirre en Fitzcaraldo verfilmen in de Peruaanse 

jungle een dergelijke beproeving die tot een continue clash tussen de twee ego’s leidde, of zorgde 

de aanwezigheid van de ploeg voor voldoende zuurstof? Was het filmen van La Soufrière echt een 

zodanig gevaarlijke onderneming dat zijn leven op het spel stond, of was er een veiligheidsmarge 

ingebouwd? Niet alleen zal blijken dat we Herzogs verklaringen over zijn ‘vrije fantasie als basis 

voor Aguirre’ met een korrel zout mogen nemen, ’s mans gewilde romantisering van zichzelf als 

vrijbuiter en vrijvechter roept ook bedenkingen op. Want is het wel zo dat Herzog tegenover de 

rationele idee van vooruitgang en beschaving een alternatief biedt, een wereld buiten morele 

principes zoals sommigen beweren?116 

Herzog kiest niet de kant van de denkers, maar van de doeners en durvers. Bij nader inzien zijn 

de doelen die deze helden zich in zijn films stellen, meestal onbereikbaar of zinloos. El Dorado in 

Aguirre, der Zorn Gottes is slechts een mythe, het operahuis in Fitzcaraldo onrealiseerbaar, het 

bewaken van een wapenopslagplaats vol verouderde munitie in Lebenszeichen (Signs of Life, 1968) 

zinloos, de rebellie van de dwergen die letterlijk te klein zijn om in de gegeven setting voor 

zichzelf te zorgen in Auch Zwerge haben klein angefangen (Even Dwarfs Started Small, 1970) ten 

dode opgeschreven, de pogingen van Timothy Treadwell zich met de bruine beren te 

vereenzelvigen in Grizzly Man waanzinnig. Het verzet brengt geen uitkomst, maar toont de 

grenzen aan van vooruitgang en verandering. De romantische idee van vooruitgang blijkt een 

vorm van zelfbegoocheling die uiteindelijk enkel tot stilstand leidt.117 Herzogs figuren bereiken 

dus helemaal niet de status van held, maar blijven allen slechts een minieme kanttekening in de 

loop der dingen, in de canon van de geschiedenis. De rebellie heeft geen uitkomst, er wordt geen 

                                                           
116Hake, S., German National Cinema. London: Routledge, 2002, 158. 
117 Kent, C. and Linville, S., "Romantic Inversions in Herzog's Nosferatu " German Quarterly 64, no. 1 
(1991): 23. 
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alternatief geboden, slechts verloren gegane energie geschetst. Het enige wat blijft hangen, is het 

besef dat de mens niet steeds de maat van alle dingen is.118 

 

Ook Aguirre, der Zorn Gottes sluit hierbij aan. Herzog draaide de film in januari en februari 1972 in 

Peru. Het productiebudget, geschat op $350.000, was beperkt en afkomstig van een coproductie 

met de Hessischer Rundfunk, inkomsten van vorige films en een lening van Herzogs broer. 

Herzog mikte in vergelijking met eerdere films als Signs of Life of Even Dwarfs Started Small bewust 

op een breder publiek. Herzog haalt zelf aan dat de actie minder subtiel opgebouwd is dan in 

voorgaande films en dat er een duidelijke lijn getrokken wordt tussen goed en kwaad.119 Toch 

blijft het op een top een Herzog-film. 

 

2.2. Een turbulente zoektocht naar faam, goud en rijkdom 

In dit onderdeel kijken we hoe een aantal cruciale handelingen uit de historische tocht van 1560 in 

de film vertaald worden. Het zal duidelijk worden dat Herzog historische gegevens aangevuld 

heeft met eigen verbeelding (en/of vice versa) en filmische eigenschappen de zeggingskracht van 

de film versterken. 

2.2.1. De zoektocht naar El Dorado 

De film begint met volgende inleidende tekst op een pancarte. We lezen:  

“Na de verovering en plundering van het Incarijk door de Spanjaarden, 

verzonnen de indianen, in het nauw gedreven, de legende van het goudland 

El Dorado, dat in de ondoordringbare moerassen van de Amazone zou 

gelegen zijn. 

Eind 1560 vertrok voor de eerste maal een grote expeditie van Spaanse 

avonturiers onder leiding van Gonzalo Pizarro vanaf de Peruaanse 

hoogvlakte. 

De enige getuigenis die we van deze spoorloos verdwenen expeditie hebben, 

is het dagboek van de monnik Gaspar de Carjaval.”  

Van de drijfveer van El Dorado als een mythische beschaving te midden van de onverkende en 

ondoordringbare jungle blijft al van bij aanvang van de film weinig over. Niet enkel is de mythe 

van El Dorado en het niet-bestaan ervan de meeste kijkers bekend, door middel van de inleidende 

tekst waarin expliciet vermeld wordt dat het een legende is die door de indianen gecreëerd werd, 

                                                           
118 Corrigan, T., New German Film. The Displaced Image. Bloomington: Indiana University Press, 1994, 
129. 
119 Cronin, P. and Herzog, W., Herzog on Herzog. London: Faber and Faber, 2002, 76. 
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wordt het doel van de tocht, het zoeken naar El Dorado, van bij het begin van de film een maat 

voor niets. El Dorado wordt in de film van Herzog een imaginaire schim van een onbezoedelde 

beschaving die moet contrasteren met enerzijds de ondoordringbare, natuurlijke omgeving van 

de jungle, en anderzijds met de beschaving van de conquistadores, die besmet zijn met hebzucht. 

Het land van goud wordt een waanbeeld van de tuin van Eden, overgeplant in het regenwoud.120  

Door middel van de inleidende tekst wordt ook een centraal kenmerk van de film duidelijk: 

Herzog pretendeert enerzijds een waarheidskarakter, maar ondergraaft dit terzelfder tijd. 

Enerzijds plaatst hij de film expliciet in een bepaalde historische tijd en ruimte en vermeldt hij de 

bron van de film; anderzijds geeft hij onmiddellijk aan dat de hele expeditie niet zal opleveren 

wat verhoopt wordt. Beide tegengestelde benaderingen, zowel het pretenderen van historische 

waarheid als het ondergraven ervan, zullen herhaaldelijk terugkomen. En hoe verder de film 

vordert, hoe meer de waarheidsclaim ondermijnd wordt. 

 

De mythe van El Dorado begon als het verhaal over één persoon die beladen zou zijn met goud, 

stammend op oude gebruiken bij de Muisca-stam, wiens koning bij een ritueel feest als offer voor 

de goden éénmaal per jaar beladen met goud in het Guatavita-meer zou afgedaald zijn. Dezelfde 

mythe eindigde als een land beladen met rijkdom en welvaart, waar het goud voor het rapen zou 

liggen.121 De eerste grote expeditie op zoek naar El Dorado was die van Gonzalo Pizarro in 1541. 

Kleinere, evenmin succesvolle expedities volgden. In de jaren 1550 werd de mythe al grotendeels 

afgedaan als irreëel, maar de komst van een indrukwekkend leger van indianen uit de richting 

van Brazilië, waarbij de overwonnen leider Viaruzo aan de markies van Cañete vertelde dat ze op 

hun weg naar Peru een met zilver en goud beladen land waren tegengekomen, vernieuwde de 

honger naar El Dorado. De expeditie onder leiding van Ursúa in 1560 moet hieruit gevolgd zijn. 

Dit brengt ons bij een volgende vaststelling: Herzog vermengt van bij aanvang van de film, 

gepresenteerd onder leiding van Pizarro en gedateerd in 1560, twee historische tochten: enerzijds 

de tocht van 1541 onder leiding van Gonzalo Pizarro, anderzijds de tocht van 1560 onder leiding 

van Ursúa.122 De historische figuur Aguirre maakte deel uit van de tocht van 1560, waarvan 

getuigenissen bewaard bleven van onder meer Francisco Vásquez en Pedro Simón. De monnik 

Gaspar de Carjaval die als bron en kroniekschrijver gepresenteerd wordt en als verteller gebruikt 

wordt in de film, was medereiziger en kroniekschrijver in 1541. De vermenging van personages 

en gebeurtenissen uit beide tochten tot één geheel, zal verder duidelijk worden. 

 

                                                           
120 Koepnick, L.P., "Colonial Forestry. Sylvan Politics in Werner Herzog's Aguirre," New German 
Critique, no. 60 (1993): 139. 
121 Levy, J., Lost Histories. Exploring the World's Most Famous Mysteries. London: Vision, 2006, 47-51. 
122 Om lectuurproblemen te vermijden, laten we het voorvoegsel ‘de’ bij de Spaanse achternamen 
weg als de voornaam niet gebruikt wordt. Pedro de Ursúa – Ursúa, Gaspar de Carjaval – Carjaval, 
Juan de Vargas – Vargas, Fernando de Guzmán – Guzmán. Verwijzingen naar de film Aguirre 
plaatsen we cursief, naar de figuur Aguirre niet. 



Aguirre, der Zorn Gottes: feit en verbeelding in één film 

 

55 

2.2.2. Het kwetsbaar vertrek 

In plaats van een groots vertrek met de vloot, laat Herzog de tocht te voet beginnen, overladen 

met alle ballast, voedsel, wapens, paarden. Geen magistrale afzwaai, geen grootse enscenering 

met boten, maar een gevaarlijke afdaling van een steile, vochtige rots in de mist waarbij de 

ontdekkingsreizigers slechts schuifelend, één voor één, tergend langzaam vorderen. De voedsel- 

en wapenuitrusting worden onmiddellijk ballast, de soldatenkledij blijkt onaangepast aan de 

situatie. Eén voor één volgt de hele groep een smal pad dat vrijwel recht naar beneden loopt. 

Enerzijds wordt door de schijnbaar eindeloze stoet de grootsheid van de tocht benadrukt, 

anderzijds is een vertrek te voet, op een quasi onbegaanbaar pad, dat nog onheilspellender wordt 

door de mist waardoorheen men afdaalt en de enorme lading die men met zich meetorst, heel wat 

minder glorieus dan een vertrek met boten en is de expeditie onmiddellijk aan de genadeloosheid 

van de ondoordringbare natuur overgeleverd. Na de afdaling van het hooggebergte, volgt de 

ondoordringbaarheid van de jungle, de overwoekerende planten, moerassige passages, het 

gebrek aan een vergezicht waardoor men schijnbaar richtingloos vooruitgaat. Even wordt al een 

korte blik vooruitgeworpen op wat nog komen zal: Aguirre gaat in één van de eerste scènes al 

heftig tekeer tegen een aantal indiaanse slaven die naar zijn mening niet snel genoeg 

vooruitkomen in de modder en laat zich al van bij het begin van de film opmerken, terwijl in de 

kronieken over de tocht van Ursúa Aguirre slechts opduikt bij de moord op Ursúa. Nog meer 

kenmerkend is de korte dialoog – de eerste dialoog in de vrijwel stille aanloop van de film – 

tussen Aguirre en Pizarro. Wanneer Aguirre aan de oever van de wild stromende rivier aan 

Pizarro zegt dat niemand deze stroom levend kan afvaren, antwoordt die dat wel kan. “Von jetzt 

an geht es bergauf”, zegt Pizarro – een fijne contradictie met de afdaling van het hoogland naar 

de jungle en het feit dat ze de rivier, gezien de sterke stroming, enkel stroomafwaarts kunnen 

volgen –; Aguirre antwoordt staccato “Jetzt geht es bergab”. Aguirre profileert zich onmiddellijk. 

Vermits de expeditie te langzaam vordert doorheen de jungle en de voedselvoorraden bijna 

uitgeput zijn, stuurt Pizarro een groep van 40 man op vlotten vooruit om voedsel te zoeken en 

informatie te vergaren over El Dorado. Deze beslissing wordt al in de tweede sequentie genomen. 

De film is nog geen tien minuten ver en zal zich voor de rest toespitsen op deze kleinere tweede 

groep onder het bevel van Ursúa en met Aguirre als tweede man. Belangrijk is dat hierbij ook een 

expliciete, krappe deadline vooropgesteld wordt: Pizarro zegt dat, indien de groep van Ursúa na 

een week123 niet terug is, zij als verloren beschouwd wordt en de hoofdgroep zal proberen terug 

te keren naar Peru. Met het vertrek van de kleinere ploeg laat Herzog de schaarse feiten uit de 

tocht van Pizarro achterwege en wordt er verder gefocust op de tocht onder leiding van Ursúa 

met Aguirre als centrale figuur en motor van het hele gebeuren. 

 

De historische Pedro de Ursúa had ruim een jaar voorbereiding gestoken in het vervaardigen van 

elf schepen in Topesana. Men bouwde negen grote aken (in de eerste plaats voor het vervoer van 

de voorraad voedsel en de ruim tweehonderd paarden) en twee kleinere brigantijnen. Bij het te 

                                                           
123 In het scenario staat ‘twee weken’ (Herzog, W., Drehbücher II. München: Skellig, 1977, 27.), later 
in de film spreekt men ook van ‘twee weken’. 
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water laten in juli 1560 – de boten moesten nog een eind noordwaarts varen tot aan het basiskamp 

– gingen zes van de negen aken onherroepelijk ten onder en werden de resterende boten zwaar 

beschadigd. Toch besliste Ursúa door te gaan en het grootste deel van het voedsel (o.m. levende 

schapen, geiten, koeien en varkens) evenals meer dan de helft van de paarden achter te laten en 

de jungle in te jagen. Een beslissing die de tocht er niet eenvoudiger op zou maken. 

Daarop stuurde Ursúa in juli 1560 twee groepen voorop. Kapitein Juan de Vargas Zapata vertrok 

met een van de brigantijnen en een stel kano’s, met de opdracht voedsel te verzamelen en een 

eind verderop op de volledige troep te wachten. Een tweede groepje onder leiding van García de 

Arce vertrok als eerste met dertig man voorop om de groep van Vargas van voedsel te voorzien. 

De groep van Ursúa die ondertussen een deel van de schepen gerepareerd had en opnieuw 

voedsel ingeslagen had, vertrok in september 1560. In oktober 1561, meer dan een jaar later, 

werden bereikten ze eindelijk de groep van Vargas. De groep van de Arce wachtte niet zoals 

afgesproken en werd pas ingehaald door de hele expeditie terwijl ze zich een serieus eind 

stroomafwaarts op een eiland in de Amazone geïnstalleerd hadden. Dit versnipperde vertrek 

vertelt veel over de enorme omvang van de expeditie en de extreem moeilijke 

reisomstandigheden door vrijwel onbekend gebied. 

2.2.3. Personages van divers allooi 

Naast de figuur van Pizarro, die in het begin van de film als leider van de tocht opgevoerd wordt 

en de monnik Carjaval, beiden personages uit de historische tocht van Pizarro (1541), zijn de 

meeste hoofdpersonages in de film gemodelleerd naar de tocht van Aguirre onder leiding van 

Ursúa (1560).  

In de eerste minuten zien we, naast een rist conquistadores en heel wat inheemse helpers en 

dragers, de belangrijkste personages passeren: Ursúa, zijn gezellin doña Inés, Fernando de 

Guzmán, de monnik Carjaval, Aguirre en zijn dochter.  

De aanwezigheid van de vrouwen wordt dikwijls als ongeloofwaardig afgedaan, maar toch was 

het perfect mogelijk dat vrouwen de conquistadores vergezelden op de expeditie. Niet alleen nam 

Aguirre in realiteit zijn dochter Elvira (Herzog noemt haar Flora) mee tijdens de expeditie van 

Ursúa; deze laatste nam zelf zijn minnares, doña Inés de Atienza mee op de tocht. Over haar 

sociale status is weinig geweten, maar als één van de eerste mestiezendochters, met een Spaanse 

vader en een indiaanse moeder moet haar bijzondere uiterlijk indruk gemaakt hebben. In principe 

kon een ongehuwde vrouw bij de Spaanse bezetters op vrij veel bewegingsvrijheid rekenen en 

gebeurde het dikwijls dat zij ervoor koos haar minnaar te volgen. Dat zij meeging als minnares 

van de leider van de expeditie creëerde wel extra weerstand. De belangrijkste kroniekschrijver 

van de tocht van Ursúa, Francisco Vásquez, doet haar aanwezigheid af als de eigenlijke oorzaak 

van de ondergang van Ursúa en bij uitbreiding de hele expeditie.124 Herzog portretteert haar als 

                                                           
124 Vásquez, F., Aguirre ou la fièvre de l'indépendance. Relation véridique de l'expédition de 
l'Omagua et de l'El Dorado (1560-1561). Paris: Fayard, 1969, 72. 

Voor alle duidelijkheid : Vásquez overleefde de originele tocht, maar sterft in de film van Herzog. 
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een edele dame die zich weinig van het hele gebeuren en de omgeving aantrekt en zwijgzaam, 

schijnbaar onberoerd doorheen de film waart, continu in modieuze kleren. Dit wordt niet enkel 

symbool van haar starheid, van de weigering zich aan te passen aan de omstandigheden, maar 

dient evenzeer als contrast met Aguirre die zich wel aanpast aan de context en tot de laatste stand 

kan houden.125 

 

Bij het vertrek in september 1560 bestond de ploeg uit ongeveer 300 Spanjaarden, 300 tot 600 

indiaanse bedienden, een twintigtal zwarte slaven, drie priesters en een dozijn vrouwen,126 net als 

in de film een bont gezelschap. Er zal echter meer aanleiding tot wrevel geweest zijn dan enkel de 

aanwezigheid van Ursúa’s minnares. Naast de drang naar onmetelijke rijkdom dreef ook het 

verlangen naar een plaats waar het aangenaam toeven is vele deelnemers naar een dergelijke 

zoektocht naar El Dorado. Zelfs de kroniekschrijvers uit die tijd hebben het al over ‘descubrir y 

poblar’, ontdekken en settelen. Zo’n groep werd ook zeer divers samengesteld en trok vele 

rebelse karakters en herrieschoppers aan. Tijdens de lange voorbereidingstijd ging zelfs het 

hardnekkige gerucht dat de markies van Cañete – de eerste man in Peru – eigenlijk troepen 

verzamelde om die onder leiding van Ursúa te laten revolteren zodat hij geen zeggenschap meer 

zou moeten afleggen tegenover de Spaanse troon en zichzelf tot koning van Peru zou kunnen 

uitroepen. De kroniekschrijver Vásquez ontkracht verschillende keren dit gerucht. Het vertelt 

echter wel iets over – al naargelang het standpunt – de wil tot of de angst voor een revolte en 

bevestigt dat er zich heel wat amokmakers bij de expeditie aansloten. 

Hun aanwezigheid verklaart deels het tumultueuze karakter van deze expeditie. Ursúa werd op 

voorhand gewaarschuwd dat er heel wat lager allooi in zijn equipe zat, maar sloeg die hint in de 

wind. Zelfs toen de expeditie al enkele maanden onderweg was, kreeg Ursúa nog 

waarschuwingen om een aantal man terug te sturen. Zo vermeldt Vásquez127 hoe een bevriend 

Peruaans machthebber, Pedro de Añasco, hem aanraadde een tiental man terug te sturen en zelfs 

aanbood hen onderdak en eten te geven om te vermijden dat die soldaten opnieuw in de armoede 

terecht zouden komen. Een aantal mannen werden met naam genoemd, waaronder Aguirre en 

enkele anderen die mee verantwoordelijk zouden worden voor de moord op Ursúa. Ongeveer 

gelijktijdig stuurde de markies van Cañete een aantal niet gepersonaliseerde uitwijzingsbevelen 

naar Ursúa, die zelf de namen die hij nodig achtte kon invullen. Ursúa verkoos echter gratie te 

geven en liet, als teken van zijn vergevingsgezindheid en zachtgeaardheid, een tiental man zelfs 

de uitwijzingsbevelen met hun namen erop zien. Ursúa negeerde de raad en zette de tocht voort 

in een divers en deels bruut gezelschap.  

Voor het bewind was dergelijke expeditie ook een makkelijke manier om een bende lastposten die 

het gezag liever kwijt dan rijk was van zich af te schudden. Sinds de verovering van Cuzco in 

                                                           
125 Stone, C.L., "Aguirre Goes to the Movies. Twentieth-Century Visions of Colonial-Era 'Relaciones'," 
Chasqui 34, no. 2 (2005): 31. 
126 Galster, I., Aguirre, oder, die Willkür der Nachwelt. Die Rebellion des baskischen Konquistadors 
Lope de Aguirre in Historiographie und Geschichtsfiktion (1561-1992). Frankfurt a. Main: Vervuert, 
1996, 35. 
127 Vásquez, Aguirre ou la fièvre de l'indépendance. Relation véridique de l'expédition de 
l'Omagua et de l'El Dorado (1560-1561). 109-111. 
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1533 werd Peru enkele decennia het strijdtoneel van onderlinge twisten om de macht over de 

nieuwe ‘provincie’.128 Na meer dan twintig jaar burgeroorlog, interne twisten en continue 

machtsopvolgingen liepen er als vanzelfsprekend heel wat ‘ongewensten’ rond.129 Men wist 

immers goed dat van een zoektocht naar El Dorado in de jungle het merendeel niet heelhuids zou 

terugkeren: in 1541 had de expeditie van Gonzalo Pizarro al heel wat over de onmetelijkheid van 

de jungle geleerd, evenals de enorme lengte van de Amazone, waarvan men de bron nog niet kon 

lokaliseren maar wel al wist dat de monding in de Atlantische Oceaan – destijds de Noordzee 

geacht – uitkwam. Ook deze expeditie was niet zonder gevaren gebleken en wat meer is, uit deze 

expeditie stamt ook de kroniek van Carjaval, die Ursúa waarschijnlijk wel bekend was. De 

Carjaval verbleef bovendien in Lima in 1560, wat het nog meer plausibel maakt dat Ursúa tijdens 

de voorbereiding, die hem herhaaldelijk in Lima bracht, Carjaval zelfs ontmoet heeft. 

2.2.4. Complot tegen Ursúa  

Eens de groep van Ursúa enkele dagen onderweg is, wordt kamp opgeslagen aan de oevers van 

de Huallaga – een van de rivieren van opper-Amazone. Enkele scènes werden ingegeven door de 

natuurlijke omstandigheden (en tegenslagen) bij het filmen zelf,130 zoals wanneer de wassende 

rivier op één nacht meerdere meters oever overspoelt en een deel van het materiaal en de ‘filmset’ 

meevoert, of wanneer één van de vlotten in een tegenstroom terechtkomt aan de andere oever en 

de bemanning er niet in slaagt de kant van het kamp te bereiken of aan land te gaan. Dit gebeurde 

onverwacht bij het filmen en werd geïntegreerd: het vlot blijft rondjes draaien, de anderen 

kunnen enkel toekijken. ’s Nachts worden geweerschoten gehoord en ’s morgens blijken de 

mannen vermoord op het vlot te liggen, behalve één van de mannen en de twee inheemse roeiers 

van wie geen spoor overblijft. De daders blijven onzichtbaar, sporen leiden nergens heen. 

 

Met het complot tegen en de moord op Ursúa komen we opnieuw een stuk dichter bij de 

historische tocht. Vásquez131 beschrijft hoe langzaamaan verzet groeit tegen Ursúa, een aantal 

soldaten zich achter de edelman Fernando de Guzmán schaart en onder zijn leiding wil 

terugkeren naar Peru. Hier wordt Aguirre voor de eerste keer vermeld omdat hij hierbij samen 

met een zekere Lorenzo de Salduendo (die we in de film niet tegenkomen) voor een volledige 

opstand pleit en voorstelt Ursúa te vermoorden. Zo wordt door de opstandelingen dan ook beslist  

en op oudejaarsnacht 1560–1561 wordt Ursúa vermoord in zijn slaap. 

Herzog laat de moord voortvloeien uit het conflict tussen Ursúa en Aguirre rond het al dan niet 

heropbouwen van vlotten. Ursúa beslist dat ze over land zullen terugkeren tot bij Pizarro; 

                                                           
128 Burkholder, M.A. and Johnson, L.L., Colonial Latin America. Oxford: Oxford University Press, 2008, 
58-60; Keen, B., A history of Latin America. Volume I: Ancient America to 1910. Boston: Houghton 
Mifflin, 2009, 67-68. 
129 Keen, A history of Latin America. Volume I: Ancient America to 1910. 72-73. 
130 Deze scènes worden dan ook niet beschreven in het scenario van de film. 
131 Vásquez, Aguirre ou la fièvre de l'indépendance. Relation véridique de l'expédition de 
l'Omagua et de l'El Dorado (1560-1561). 100-103 e.v. 
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Aguirre zegt dat ze Pizarro beter de rug toekeren en zelf op zoek gaan naar El Dorado. In zijn 

rede verwijst Aguirre naar Hernando Cortés, die in Mexico het bevel kreeg terug te keren maar de 

orders in de wind sloeg en daarop Mexico, rijkdom en roem veroverde. Aguirre stelt geschiedenis 

voor als het resultaat van veroveraars en helden die de wereld naar hun hand zetten en zo de 

toekomst vorm geven. Ursúa geeft het bevel Aguirre omwille van zijn openlijk verzet gevangen te 

nemen, maar alvorens dat kan gebeuren, wordt Ursúa door één van de aanhangers van Aguirre 

neergeschoten en rest de overigen van de groep geen andere keuze dan Aguirre te volgen.  

In plaats van een heimelijke nachtelijke moord, waarbij Aguirre slechts een minieme rol speelde, 

gebruikt Herzog een openlijk conflict in daglicht zodat de retoriek van Aguirre uitgespeeld kan 

worden en onmiddellijk duidelijk is dat er voor de anderen geen keuze blijft dan zich achter de 

man te scharen op wiens aansturen hun bevelhebber zonet uitgeschakeld werd. Aguirre werd in 

een aantal eerdere scènes al opgevoerd als gewetenloos, rechttoe rechtaan en niet voor rede 

vatbaar; in deze moordscène wordt hij als moreel sterkste de onbetwiste leider. Ursúa is in de film 

trouwens niet onmiddellijk dood (in het scenario sterft hij wel onmiddellijk)132, maar wordt 

zwaargewond gevangengezet samen met Ornando, zijn rechterhand (in de reële tocht Juan de 

Vargas). Aldus kan de moord op Ursúa in twee, zelfs drie fases uitgewerkt worden, een eerste 

met de verwonding en gevangenneming van Ursúa, een tweede met het meevoeren van de 

voormalige bevelhebber als gevangene (waardoor er een potentiële bron van verzet aanwezig 

blijft in de groep) en finaal de dood van Ursúa als een laffe moord op een weerloos persoon – een 

zwaargewonde die genadeloos opgeknoopt wordt.  

2.2.5. De onafhankelijkheidsverklaring 

Na de gevangenname van Ursúa, moet een nieuwe leider van de expeditie aangesteld worden. 

Herzog presenteert de verkiezing van de edelman Fernando de Guzmán als een lachertje. Er 

wordt duidelijk afstand genomen van de Westerse hiërarchische waarden. De setting heeft niets 

plechtstatigs meer, er is geen poging zich van het oerwoud te onderscheiden of af te schermen 

door een tent of beschutting; als Guzmán zich druk maakt om de armzalige troon waarop hij 

moet gaan zitten, antwoordt Aguirre dat een troon toch niets anders is dan een plank met wat stof 

over. Geschiedenis wordt losgerukt van sociale instellingen, rechten en plichten en wordt iets 

waar de wil van de sterkste heerst.133  

Of de historische Fernando de Guzmán, een jonge edelman, een bekwame leider was, is niet 

zeker. De kroniek van Vásquez, die hij na de fatale afloop van de tocht waarschijnlijk geredigeerd 

heeft en hier en daar aangepast aan het retrospectief overzicht op de totale loop van de tocht, 

beschrijft Guzmán als energiek maar eveneens als levensgenieter.134 In de film schiet van die 

                                                           
132 Herzog, Drehbücher II. 41. 
133 Waller, G.A., "Aguirre, The Wrath of God. History, Theater, and the Camera," South Atlantic 
Review 46, no. 2 (1981): 61. 
134 Vásquez, Aguirre ou la fièvre de l'indépendance. Relation véridique de l'expédition de 
l'Omagua et de l'El Dorado (1560-1561). 102. 
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energie weinig over en heeft Guzmán absoluut geen uitstraling, laat staan gezag; hem als 

bevelhebber kiezen betekent eigenlijk Aguirre de facto als leider te aanvaarden. Aguirre was ook 

de tweede man in rij, vermits hij als ‘kampoverste’ benoemd werd tot rechterhand van Guzmán. 

Om onvrede bij de vroegere medegezagvoerders te vermijden, kregen de meesten die onder 

Ursúa een leidinggevende functie bekleedden opnieuw een gelijkaardige functie. 

 

 
Afbeelding 1: de troonsbestijging van Fernando de Guzmán 

 

Na de rebellie en de aanslag op Ursúa wordt, met de bedoeling de situatie te legaliseren, een 

document opgemaakt waarin afstand genomen wordt van de Spaanse kroon en de expeditie 

zichzelf als heerser over het gebied uitroept.  

De brief van Aguirre wordt in de film voorgelezen door Carjaval en luidt er als volgt: 

Cäsareischer König, von Gottes Gnaden durch unsere Heilige Mutter, die 

Heilige Römische Kirche Herr König Philipp der Zweite von Kastilien 

genannt, wir, die Unterzeichneten, haben uns bis gestern, den ersten Tag des 

Jahres 1561 nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, nachdem wir uns 

innerhalb von zwei Tagen mehr als zweihundert Leguas von Deinem Diener 

Gonzalo Pizarro entfernt haben, als Deine Diener und Untertanen gesehen. 

Das Geschick, Gottes Hilfe, und unseren eigenen Hände Anstrengungen 

haben uns auf der Suche nach einem neuen Goldland einen Fluß 

hinuntertreiben lassen, den die Eingeborenen den Urubamba nennen, und wir 

haben uns entschlossen, dem Treiben unseres Geschicks ein Ende zu setzen. 

Wir sind der Lauf der Geschichte, und keine Frucht dieser Erde soll mehr 

geteilt sein. Wir rebellieren bis auf den Tod. Wir erklären feierlich, und die 

Hand soll uns abfallen und die Zunge verdorren, wenn dem nicht so ist, das 
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Haus Habsburg für aller seiner Rechte verlustig und wir erklären Dich, 

Philipp II., König Kastiliens, für abgesetzt. Ja, kraft dieser Erklärung bist Du 

zunichte. Wir erklären an Deiner statt den edelen Ritter aus den Stadt Sevilla, 

Herrn Fernando de Guzmán, zum Kaiser von Peru und Dorado. Fliehe, Fliehe, 

o König, und Gott gebe Schutz Deiner Seele.135 

Sommigen zien het gebruik van een oorkonde in de film als een duidelijk teken dat men zich niet 

kan aanpassen aan de realiteit van de jungle, dat men te zeer vasthoudt aan het idee dat een 

schriftelijke legitimatie voldoende is om controle te krijgen over een ondoordringbaar gebied.  

In Aguirre, writing and documentation, the identification of historical activity 

and its legitimation, merely foster megalomaniac illusions about absolute 

control and, thus, record nothing other than the evanescence of historical 

consciousness. … As a consequence, Aguirres exploration not only fails 

because his troops fetishize the forest and, hence, refuse to enter it, but also 

because they hesitate to leave the chimeric realms of writing and continue to 

believe that a stylus could cut colonial paths through the tropical forest.136 

De zogenaamde onafhankelijkheidsverklaring werd echter effectief neergeschreven in maart 1561, 

enkele maanden na de moord op Ursúa, toen interne conflicten de groep verdeelden. Dergelijke 

akten maakten deel uit van de toenmalige verantwoording van de onderdanen aan de oversten, 

in dit geval de koning van Spanje. De verklaring wordt niet enkel omschreven in Vásquez,137 ook 

de tekst ervan is bewaard, net als drie brieven van Aguirre.138 In een brief van augustus 1561 

beschrijft hij aan de overste van een klooster op het eiland Margarita waar de overlopers op het 

einde van de expeditie hun toevlucht zochten, hoezeer ook zij betrokken waren bij het verraad 

tegenover Ursúa. De twee andere brieven dateren uit oktober 1561. De ene is een antwoord aan 

de gouverneur van Venezuela waarin hij diens amnestievoorstel afwimpelt; in de brief aan Filips 

II van Spanje verklaart hij zijn groep rebellen expliciet onafhankelijk van de koning. 

In de officiële oorkonde van de onafhankelijkheidsverklaring (in realiteit opgemaakt in maart 

1561 en niet op 1 januari – een nieuw begin? – zoals in de film) wordt Guzmán tot leider verkozen 

en zweren de ondertekenaars onder Guzmáns leiding Peru te onderwerpen. Ondanks de titel 

‘onafhankelijkheidsverklaring’ die alle literatoren gebruiken, werd de onafhankelijkheid van de 

Spaanse kroon hier niet vermeld. Dat men onder leiding van iemand die men zelf zonder 

koninklijke tussenkomst of volmacht tot leider verkozen had Peru wilde onderwerpen, kwam de 

facto natuurlijk neer op het naast zich neerleggen van Spaans gezag. Aguirre zou hier volgens 

                                                           
135 Herzog, Drehbücher II. 46-47. Deze tekst wordt in de film quasi woordelijk weergegeven. 
136 Koepnick, "Colonial Forestry. Sylvan Politics in Werner Herzog's Aguirre," 150. 
137 Vásquez, Aguirre ou la fièvre de l'indépendance. Relation véridique de l'expédition de 
l'Omagua et de l'El Dorado (1560-1561). 118-119. 
138 Galster, Aguirre, oder, die Willkür der Nachwelt. Die Rebellion des baskischen Konquistadors 
Lope de Aguirre in Historiographie und Geschichtsfiktion (1561-1992). 25-26. 
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Vásquez ondertekend hebben met ‘Lope de Aguirre, verrader’ – in de film noemt Aguirre zichzelf 

‘der Große Verräter’.  

In de film combineert Herzog dit met de expliciete onafhankelijkheidsverklaring van de Spaanse 

kroon. Die vinden we dan weer terug in de vernoemde brief aan Filips II die Aguirre in oktober 

1561 op het eiland Margarita schreef. Daarin schrijft Aguirre de koning dat ze zich van hem 

afscheuren omdat ze niet beloond worden voor hun inspanningen, dat ze met eigen hand 

gebieden veroverd hebben waarin hij zelf geen voet gezet heeft en hij daarop bijgevolg geen 

rechten kan laten gelden zolang zij die het veroverd hebben er niet voor beloond zijn. Ook de 

onrechtvaardigheid en hebzucht van de machthebbers en het winstbejag en de dubbele moraal 

van de monniken worden aangeklaagd.139 In de commentaarstem van de dvd-uitgave, vermeldt 

Herzog dat hij zich vrij gebaseerd heeft op deze brief. Eén letterlijke verwijzing vinden we terug, 

met name in de ondertekening van de brief: “… y yo rebelde hasta la muerte por tu ingratitud, 

Lope de Aguirre, el Peregrino (red.: de pelgrim)”, wat in de film terechtgekomen is als “Wir 

rebellieren bis auf den Tot”. 

2.2.6. Van kwaad naar erger 

Naast de reeds herhaaldelijk beschreven vermenging van feit en fictie is tegenstelling een ander 

kenmerk dat duidelijk de constructie van de film versterkt.140 Aguirre is uit ander hout gesneden 

dan de rest van de ploeg: hijzelf straalt gevaar en dreiging uit, maar oefent zelf geen geweld uit:141 

zijn kracht ligt erin anderen ertoe aan te zetten. Niet Aguirre, maar één van zijn aanhangers schiet 

op Ursúa; niet Aguirre, maar enkele kompanen vermoorden Ursúa; niet Aguirre, maar Carjaval 

en anderen overvallen de indianen die hen als gezanten van de Zonnekoning zien; niet Aguirre, 

maar een onzichtbare hand wurgt Guzmán; niet Aguirre, maar zijn (figuurlijke) rechterhand 

onthoofdt de man die wil vluchten. En waar naar het einde van de film de kwetsbaarheid van de 

bemanning zich uit in lichamelijke ongemakken en ziekte, blijft Aguirre schijnbaar onverschillig 

voor de extreme condities. Een ware leider straalt autoriteit uit waardoor anderen hem volgen en 

de noodzakelijke handelingen stellen om het leiderschap van hun heer te behouden… 

Tegenstelling wordt ook gebruikt om de verhoudingen tussen de twee drijvende krachten een 

plaats te geven: enerzijds de tirannie van de Spaanse kroon (na het achterlaten van Pizarro en de 

rebellie tegen Ursúa vertegenwoordigd door Guzmán), anderzijds de tirannie van Aguirre.142 

Daartussen zou de Kerk moeten staan, maar Carjaval hangt zijn huik gewoon naar de wind. 

Cruciaal bij deze tegenstelling is dat ze gebruikt wordt voor de spanningsopbouw en kantelt 

naarmate de film vordert: bij aanvang is Aguirre slechts één van de velen die onder leiding van 
                                                           
139 Voor de teksten van de oorkonde en de brieven, zie Ibid., 845-852. 
140 Davidson, J.E., "As Others Put Plays upon the Stage. Aguirre, Neocolonialism, and the New 
German Cinema," New German Critique 60, no. 3 (1993): 123-125. 
141 Met uitzondering van de scène waarin hij het kanon richt op het vlot dat aan de andere oever 
van de rivier in een draaikolk gevangen geraakt is, en waarvan de bemanning ’s nachts vermoord 
werd door onzichtbare indianen.  
142 Alvarey, L., "Filming the "Discovery" of America: How and Whose History Is Being Told," Film-Historia 
V, no. 1 (1995): 38. 
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Pizarro en de Spaanse kroon op zoek gaan naar El Dorado; naarmate de film vordert, taant het 

gezag van de Spaanse kroon en neemt de macht van Aguirre toe. De eerste woordenwissel gaf 

hier al een voorsmaak van: Pizarro versus Aguirre, bergaf versus bergop. Verdere cruciale 

keerpunten in de machtswissel zijn het achterlaten van de groep van Pizarro, waarna de Spaanse 

kroon vertegenwoordigd wordt door Ursúa; de rebellie tegen en gevangenneming van Ursúa, 

waarna het gezag van de Spaanse kroon door Guzmán gedragen wordt, en de dood van Guzmán, 

waarmee ook de laatste band met het Spaans gezag verdwijnt. 

Deze wisseling van macht vertaalt zich ook in de thematiek van de film. Een verhaal van een 

zoektocht naar roem en rijkdom verandert geleidelijk in het tegendeel waarbij de zoektocht niet 

verrijkt, maar verarmt.143 De Westerse ontdekkingreizigers kunnen zich niet aanpassen aan de 

onbekende omstandigheden waarin ze zich bevinden en raken steeds meer geïsoleerd. Het 

omringende landschap dat ze ‘veroveren’ heeft voor hen geen meerwaarde; ze durven geen voet 

aan wal zetten en sterven van de honger, niet omdat er geen voedsel is, maar omdat ze de 

vaardigheid niet hebben om het voedsel te vinden.144 Waar in de eerste helft van de film het 

avontuur nog lonkt, nog hoop aanwezig is en de fatale afloop nog niet onomkeerbaar is, is aan het 

begin van de tweede helft van de film het hek van de dam. Filmisch verloopt de spanning 

verschillend: het eerste deel van de film speelt zich af in de ondoordringbare jungle en op een snel 

stromende rivier vol draaikolken; tijdens het tweede deel is de stroom een brede, logge rivier 

waar men schijnbaar geen vordering maakt. Herzog drijft de spanning voornamelijk op door in 

dit tweede deel te focussen op de verhoudingen tussen de belangrijkste personages en de 

machtsstrijd die tussen hen woedt. 

Tekenend voorbeeld is het moment waarop het paard dat men al een hele poos slechts met veel 

moeite en als schrikmiddel op het vlot wist te houden plots uitglijdt en het hele vlot schrik 

aanjaagt. Het wordt uiteindelijk het vasteland opgejaagd, waar het aan de rand van het oerwoud 

blijft staan kijken terwijl het vlot verder drijft. Door de spanningsopbouw is het wel alsof met het 

paard alle hoop van het vlot verdwenen is: beetje per beetje verdwijnt al wat de Spanjaarden 

onderscheidt van de indianen, of van de onvatbare grootheid van de rivier en de jungle. Wanneer 

Guzmán plotseling dood op het vlot ligt, smelt zelfs het laatste stukje orde en houvast en is er 

bijna geen enkele band meer met het doel van de expeditie, laat staan het moederland.  

Daarmee is ook de dood van Ursúa bezegeld. Voor het eerst sinds lang wordt voet aan wal gezet 

door enkele soldaten die de opdracht gekregen hebben Ursúa te doden. Daarvoor vaart men eerst 

met een kleine kano langs zijarmen en vertakkingen de jungle in, wat de onherbergzaamheid nog 

versterkt. De opknoping van Ursúa in de jungle is ook een extra contrast met de situatie: men wil 

de dood geheim houden door de moord ver van de bemanning te voltrekken, maar deze 

voorzorg is totaal overbodig omdat iedereen weet dat Aguirre Ursúa kwijt wil en omdat alleen al 

het achterlaten van Ursúa in de jungle zonder hem op te hangen evenzeer zijn dood zou 

bezegelen. Deze beelden worden alweer in contrapunt gezet met een shot dat de voormalige 

                                                           
143 Peucker, B., "Werner Herzog. In Quest of the Sublime," in New German Filmmakers, ed. Philips, 
Klaus. New York: Frederick Ungar Publishing Co., 1984, 177. 
144 Carré, V., La quête anthropologique de Werner Herzog. Documentaires et fictions en regard. 
Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2007, 174. 
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minnares van Ursúa toont, de vrouw als symbool van de onschuld tegenover de heimelijkheid en 

listen van de mannen. Doña Inés blijft trouwens continu, ondanks de extreem moeilijke 

omstandigheden, opgekleed als was ze klaar naar een bal te vertrekken. De voorzichtigheid en 

nauwkeurigheid van de vrouw tegenover het rechttoe rechtaan functionalisme van de man… 

2.2.7. Bergaf 

Na de moord op Ursúa komt de film in een stroomversnelling terecht. Historische verwijzingen 

worden minimaal; de film wordt meer en meer gedragen door Herzogs verbeelding en de 

fatalistische spanningsopbouw richting verdoemenis. De groep nadert een dorp van menseneters 

(“Fleish, Fleish, Fleish schwimmt vorbei”) en antwoordt op een pijlenregen met het moeizaam 

aan wal trekken, laden en afschieten van het kanon – een log verweer. Het dorp wordt in brand 

gestoken en de aandacht van de soldaten afgeleid door de vondst van een zoutvoorraad in het 

dorp. Te midden van alle heisa wandelt doña Inés, wier lot na de dood van Ursúa sowieso al 

bezegeld was, onverstoorbaar en zelfzeker het oerwoud in om spoorloos te verdwijnen, waarna 

ook van de indianen geen spoor meer te bekennen is. Daarop volgt de kernscène van de tweede 

helft van de film, waarbij de ware aard van Aguirre in volle glorie tot uiting komt: een man die 

heimelijk aan een andere soldaat zijn vluchtplannen uit de doeken doet, wordt het hoofd afgehakt 

als Aguirre zijn gefluister opvangt. Opnieuw voert Aguirre de handeling niet zelf uit, maar is zijn 

blik in de richting van een kompaan voldoende om die tot onthoofding te laten overgaan. Erna 

spreekt Aguirre:  

“Ich bin der große Verräter, es darf keinen größeren geben. Wer auch nur 

wagt, ans Davonlaufen zu denken, wird in 198 Teile zerstückelt, und auf ihm 

wird dann so lange herumgetrampelt, bis man die Wände mit ihm streichen 

kann. Wer auch nur ein Korn Mais zuviel isst und einen Tropfen Wasser 

zuviel trinkt, der wird dafür eingesperrt für 155 Jahre.  

Wenn ich, Aguirre, will das die Vögel tot von den Bäumen fallen, dann fallen 

die Vögel von den Bäumen herunter.  

Ich bin der Zorn Gottes. Die Erde über die ich gehe sieht mich und bebt. Wer 

aber mir und dem Fluss folgt wird unerhörten Reichtum erlangen. Wer aber 

desertiert…”  
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Afbeelding 2: Aguirre: Ich bin der Zorn Gottes 

 

Waar Herzog de mosterd haalde voor de titulatuur ‘Der Zorn Gottes’ is niet duidelijk. Herzog zelf 

zei dat hij deze bijnaam in het kinderboek aantrof,145 maar daar lezen we enkel dat Aguirre 

zichzelf ‘den großen Verräter’ noemt.146 ‘Der Zorn Gottes’ wordt enkel in de minder bekende 

kroniek van de Ortiguera vernoemd. Volgens hem zou Aguirre zichzelf volgende titel toegemeten 

hebben: “Lope de Aguirre, La ira de Dios, Príncipe de la libertad y del Reino de Tierra Firme y 

provincias de Chile”.147 ‘Der Zorn Gottes’ is echter wel een term die veelvuldig in de Bijbel 

voorkomt, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Zo sluit in het evangelie volgens 

Johannes het hoofdstuk over de doop van Jezus door Johannes de Doper af met volgend citaat: 

Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht 

gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt 

über ihm.148 

 

Waar in de eerste helft van de film Aguirre eigenlijk de enige was die zich, gevoed door ambitie 

en daadkracht, kon aanpassen aan de extreme omstandigheden van de jungle, wordt hij hier 

bezeten van doorgedreven machtswellust, als iemand die iedereen de ondergang injaagt. De 

reeds uitgedunde troep blijft vanaf nu gevangen op het vlot; ziekte en giftige pijlen van 

onzichtbare indianen vellen de bemanning één voor één. De fatale afloop wordt ook duidelijk 

door de voice-over van de priester die het uitzichtloze van de situatie beschrijft, de fysiek totaal 

                                                           
145 Cronin and Herzog, Herzog on Herzog. 77. 
146 Samhaber, E., Knaurs Geschichte der Entdeckungsreisen. Die grossen Fahrten ins Unbekannte. 
München: Knaur, 1955, 266. 
147 Galster, Aguirre, oder, die Willkür der Nachwelt. Die Rebellion des baskischen Konquistadors 
Lope de Aguirre in Historiographie und Geschichtsfiktion (1561-1992). 153-154. 
148 Johannes III, 36.  
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verzwakte toestand van de bemanning, de camera die meerdere cirkels rond het vlot draait 

waardoor iedere richting dezelfde lijkt te zijn. De band met de realiteit is totaal verdwenen en 

heeft plaats gemaakt voor een verdwaasde geestestoestand, een delirium.  

Ook dit past in de tegenstelling van realiteitszin tussen de personages waarbij Aguirre zelfs in 

zijn razernij de enige is die hallucinatie nog van realiteit onderscheidt. Een boot die op twintig 

meter hoogte in een boom hangt (aldaar geconstrueerd door Herzog)149, ziet hij als een 

mogelijkheid om via de zee naar Peru terug te keren terwijl de anderen het slechts ervaren als een 

hallucinatie en alles ondergaan in een verdwaasde verdoving. Wanneer zowel de zwarte Okello 

als de priester Carjaval getroffen worden door een pijl, raaskallen ze dat het geen pijlen zijn, dat 

de regen geen regen is. Ook Aguirres dochter wordt geraakt en sterft in zijn armen; Aguirre is de 

enige die de pijlen nog als een doodsbedreiging ziet.  

 

 
Afbeelding 3: Aguirres dochter sterft in zijn armen 

 

Toch blijft Aguirre wanhopig vasthouden aan het idee ‘Trinidad van het juk van de Spaanse 

kroon te bevrijden’, al is hij de enige overlevende op het vlot, tussen de lijken van de 

laatstgetroffenen en een grote groep kleine aapjes, de laatste toehoorders van Aguirre. Een over 

het vlot wankelende Aguirre spreekt zijn laatste woorden: 

“Ich, der Zorn Gottes, werde meine eigene Tochter heiraten und mit Ihr die 

reinste Dynastie gründen die je die Erde gesehen hat. Zusammen werden wir 

über den ganzen Kontinent herrschen. Wir halten durch. Ich bin der Zorn 

Gottes. Wer sonst ist mit mir?” 

                                                           
149 Simsolo, N., "Entretien avec Werner Herzog," Ecran, no. 35 (1975): 63. 
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En op dit ogenblik neemt de camera afstand van Aguirre, van het vlot dat voorlopig de enige 

basis van zijn ‘reinste dynastie’ is. En net voor de camera van het vlot overgaat op de tollende 

eindsequentie rond het vlot, het vlot waarop alles buiten de aapjes (de natuur die helemaal de 

overhand neemt), zelfs Aguirre, roerloos, bewegingsloos is, richt de camera zich even recht op de 

zon – het goud waarnaar men zocht? 

 

2.3. Een spel tussen realiteitskarakter en relativering ervan 

Naast de voet in de geschiedenis, wordt de sterkte van Aguirre mede bepaald door de constructie 

van de film. Een aantal van de onderstaande karakteristieken kwamen terloops reeds ter sprake, 

maar verdienen explicitering alvorens we verder ingaan op een historiserende lectuur van de 

film. 

2.3.1. De opbouw van een realiteitskarakter in de film 

2.3.1.1. Sprekende landschappen 

Herzog gaat voor vrijwel al zijn films op zoek naar specifieke locaties die aansluiten bij het beeld 

dat hij in zijn hoofd heeft.150 Vertrekkend van een al dan niet imaginair landschap, gebruikt 

Herzog het landschap als spil die de mise-en-scène en ook het karakter van de filmische 

personages en de verhaallijn gaat bepalen.151 Het landschap biedt daardoor een blik op de 

personages en hun verhouding tot de hen omringende realiteit,152 zonder dat de personages hun 

stempel op het landschap kunnen drukken of met hun aanwezigheid enige invloed erop 

hebben.153 

Si le soldat offre à Herzog un héros convenable, ce n’est pas seulement parce 

qu’il se perd en cours de campagne, mais parce qu’il explore le territoire où il 

se perd. … Il est apte, plus que tout autre, à entretenir des relations, 

ordinairement tendues, parfois harmonieuses, avec un paysage dont chaque 

accident peut dissimuler une menace, mais aussi promettre une trêve. … Dans 

Aguirre, la fuite hors de l’Histoire s’accomplit par l’intégration à un paysage.154 

                                                           
150 Ghall, N., "Werner Herzog. Comme un rêve puissant..." Jeune Cinéma, no. 81 (1974): 12. 
151 Cronin and Herzog, Herzog on Herzog. 81. 
152 Benelli, D., "The Cosmos and Its Discontents," in The Films of Werner Herzog. Between Mirage and 
History, ed. Corrigan, Timothy. New York: Methuen, 1986, 92. 
153 Jansen, P.W., "Innen/aussen/innen. Funktionen von Raum und Landschaft," in Herzog, Kluge, 
Straub, ed. Gregor, Ulrich. München: Carl Hanser Verlag, 1976, 69. 
154 Carrère, E., Werner Herzog. Paris: Edilig, 1982, 28. 
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Herzog maakt dan ook slechts zelden gebruik van studio-opnames. Voor Aguirre werd alles op 

locatie gefilmd in Peru, meer bepaald in het Urubambadal op twee stromen van de opper-

Amazone: de Huallaga voor de snelle passages en stroomversnellingen aan het begin van de film, 

wanneer er nog optimisme heerst, en de veel bredere, donkere Nanay voor de langzame passages 

waarbij de hoop sequentie per sequentie minder wordt. 155 

 

 
Afbeelding 4: gevangen op de stroom 

 

De verhouding van de personages met het omringende landschap is tekenend voor hun 

expeditie: eens ze van het gebergte afgedaald zijn, wordt de aarde modder; hoe verder ze de 

rivier afdalen, hoe dikker de begroeiing aan de oevers wordt, hoe meer het woud onbetreedbaar 

wordt voor de westerse ontdekkingsreizigers, hoe meer de lucht even grijs en grauw wordt als 

het water, tot het vlot op het einde overgenomen wordt door de kleine aapjes.156 Het landschap 

slokt uiteindelijk iedere hoop op welslagen op; de personages worden niet enkel gevangenen 

maar zelfs slachtoffers van hun omgeving. 

Naast documentaire eigenschappen in het camerawerk, versterkt ook dit op locatie filmen het 

realiteitskarakter van de film. De vijandige natuurlijke setting van de film staat dicht bij de setting 

van de historische tocht op de Amazone: de delegatie waar Aguirre deel van uitmaakte, vertrok 

in december, midden in het regenseizoen, wanneer de Amazone op zijn wijdst is, op vele plaatsen 

meer als een zee of een meer dan een rivier overkomt en dikwijls kant noch wal te onderscheiden 

te zijn. Eens de delegatie op de Amazone verzeild geraakt was, werd men noodgedwongen 

gevangene van de stroom in plaats van ontdekkingsreizigers. Zeker in het dagboek van Carjaval 

                                                           
155 Cronin and Herzog, Herzog on Herzog. 83. 
156 Waller, "Aguirre, The Wrath of God. History, Theater, and the Camera," 60. 
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wordt de jungle in de tweede helft van de tocht door de vele vijandelijke ontmoetingen één groot 

gevaar. Als men aan land gaat, blijft men steeds dicht bij de oever en de boten.  

Op het einde van de film neemt de natuur dan ook de overhand: de soldaten zien zich 

gedwongen het wier te eten dat zich tussen de balken van het vlot vastgezet heeft, muizen huizen 

op het vlot, een vlinder op de hand van een soldaat lijkt wel een hallucinatorisch gegeven. Ook 

met een taalgebruik als “Lange Pfeile kommen in die Mode” door iemand die net door een speer 

geveld is, hedendaagse zinsneden die waarschijnlijk nooit uit de mond van een conquistador 

gekomen zouden zijn en getuige zijn van een retrospectief cynisme, wordt de realiteitsillusie 

doorbroken en komen we alweer dichter bij een documentaire die achteraf terugblikt, veeleer dan 

een film die het verhaal uit het oogpunt van het hoofdpersonage wil vertellen. 

2.3.1.2. Historische artefacten 

Bij het samenstellen van de uitrusting documenteerde Herzog zich vrij grondig: de helmen 

werden gemodelleerd naar Spaanse modellen uit het midden van de 16de eeuw, kostuums, 

kanonnen en wapendracht werden eveneens gekopieerd. Naast de kruisboog (die in de film niet 

gebruikt wordt) was de haakbus (de rechtstreekse voorloper van het musket)157 het belangrijkste 

wapen, dat op dat ogenblik echter nog verre van perfectie stond: het ontsteken gebeurde met 

traag werkend geweerpoeder en bij vocht en regen was het gebruik al helemaal onmogelijk. De 

aanwezigheid van kanonnen is wel een verzinsel van Herzog; deze werden omwille van hun 

logheid niet meegenomen op expeditie, maar door de logge gevaartes toch mee te sleuren, 

benadrukt Herzog de inefficiëntie, het niet afgestemd zijn op de aard van dergelijke tocht, van de 

ongrijpbare natuur, van de onzichtbare vijand die te wachten staat. In de openingssequentie 

worden de wielen van de kanonnen noodgedwongen op de rug gedragen, dondert een kanon de 

dieperik in, later wordt het een helse bedoening om ze door het slijk te trekken 

2.3.1.3. Documentair karakter 

Meermaals bereikt de film ook een documentair karakter, wat in de eerste plaats natuurlijk te 

maken heeft met het filmen op locatie in de jungle, de omstandigheden aldaar en het relatief lage 

budget dat ervoor zorgt dat er zonder veel franjes gefilmd werd. Niet alleen speelt de film zich 

volledig in het oerwoud af en heeft het landschap zoals al vermeld een belangrijke plaats in de 

film als reële plaats van de actie, de personages werden door Herzog ook dusdanig gecast of 

geregisseerd dat het niet overkomt alsof ze hun personages vormgeven, maar alsof ze hun 

personage zijn. Het frappantste voorbeeld is natuurlijk dat van Klaus Kinski die Aguirre vertolkt 

en naar voor komt als een vereenzelviging met de waanzin, woede en negativiteit van Aguirre. 

Herzog zou tijdens het filmen Kinski meermaals bewust op stang gejaagd hebben met de 

                                                           
157 Cf. Minta, S., Aguirre. The Re-Creation of a Sixteenth-Century Journey across South America. 
New York: H. Holt, 1994, 49.  
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bedoeling dat hij voldoende karakter in de te filmen scènes zou leggen. De indiaanse fluitspeler 

werd niet vertolkt, maar was een mentaal achtergestelde fluitspeler die Herzog in Peru van de 

straat plukte. Verschillende scènes, zoals die met het vlot dat in een rivierkolk gevangen raakt, 

waren niet gepland, maar werden ingegeven door de omstandigheden tijdens het filmen zelf.158  

De camera – in handen van Thomas Mauch, Herzogs eerste cameraman van bij zijn debuut tot het 

jaar 1980 – plakt soms op de huid van Kinski en zit meestal midden in de actie. Dit wordt 

meermaals benadrukt door de camerabeweging, maar ook door waterdruppels op de lens of het 

beeld dat niet volledig scherp is. Daarenboven heeft de camera dikwijls oog voor natuurdetails, 

wordt met lange takes het kolkende water of een vlinder getoond, en zitten in het midden van de 

film enkele lange sequenties waarin er bijna geen woord gezegd wordt, weinig actie plaatsvindt, 

scènes waarin de groep eigenlijk niets meer kan doen dan verder de stroom afvaren en ook deze 

verveling en uitzichtloosheid deel gaan uitmaken van de film.  

Ce que je montre dans Aguirre, c’est l’écoulement du temps qui passe en 

relation avec l’écoulement de l’eau, c’est l’immobilisation du temps. Je montre 

une nature dans un coma prolongé et une terre qui ne s’est pas encore 

réveillée. Je montre le délire d’un pays tout entier qui s’infiltre peu à peu à 

l’intérieur des gens et qui aboutit à un délire humain. A la fin, ce n’est plus 

une conquête mais le délire de l’impérialisme, le rêve insensé de l’or et du 

pouvoir.159 

De onbeweeglijkheid en ondoordringbaarheid van het landschap duidt bij Herzog ook steevast 

op een psychologische toestand – lees in het geval van Aguirre een verregaande vervreemding 

van de realiteit. In Aguirre wordt de jungle eerder als een beperkende ruimte ervaren, terwijl een 

dergelijk onontgonnen gebied met zelfs een potentieel El Dorado eigenlijk oneindig veel 

mogelijkheden biedt. De equipe is dikwijls een gevangene van de jungle – aan wal weten ze zich 

geen weg, op de stroom kunnen ze niet aan land.  

2.3.2. Aguirre is niet zomaar wat je ziet of hoort 

2.3.2.1. Niet-tonen en niet-zeggen 

Een techniek in de narratieve behandeling van het gebeuren bij Herzog is het niet-tonen en niet-

zeggen van een aantal dingen. Aguirre handelt zelden zelf maar spoort anderen aan tot handelen; 

Aguirre geeft zelden expliciete opdrachten, maar zet anderen ertoe aan met zijn blik. De spanning 

en het onvatbare van Aguirre worden opgevoerd door een aantal dingen onverklaard te laten. Zo 

                                                           
158 Prager, B., The Cinema of Werner Herzog. Aesthetic Ecstasy and Truth. London: Wallflower Press, 
2007, 31-33. 
159 Ghall, N., "Entretien. Le délire de l'impérialisme on peut le constater tous les jours," Cinéma 75, no. 
198 (1975): 57. 



Aguirre, der Zorn Gottes: feit en verbeelding in één film 

 

71 

trapt een man midden in de jungle in een val die hem de lucht in hijst, maar wordt de 

metgezellen slechts duidelijk dat hij dood is door bloeddruppels die op de planten en een andere 

soldaat neerdruppelen. Ook in bijvoorbeeld de scènes met het vlot dat in de stroom gevangen zit 

en waarvan de opvarenden ’s nachts heimelijk vermoord worden, of de verschillende aanvallen 

van indianen die vanop de oever het vlot beschieten, wordt de aanwezigheid van vijandige 

indianen duidelijk gemaakt maar des te dreigender door ze onzichtbaar te houden of achter een 

ritselend struikgewas slechts schimmen te laten zien. Koepnick gaat zelfs verder en leest in de 

onzichtbare dreiging ook een vereenvoudiging die eigen is aan een koloniale houding: door 

slechts sporadisch geïsoleerde individuen te tonen, wordt een georganiseerde vorm van 

samenleven ontkend en wordt het koloniaal ingrijpen synoniem met het in bezit nemen en 

onderwerpen van “minderwaardige volkeren”.160 Ook wanneer indianen hen tegemoet komen 

die hen zien als gezonden door de Zonnekoning, gebeurt dit door slechts één indianenkoppel en 

is onduidelijk waar hun nederzetting zich bevindt.  

Aldus zijn niet de indianen, maar de jungle het grootste gevaar dat overal rondom is. Wanneer 

vanop de oever pijlen afgevuurd worden op het vlot, kan de bemanning, vermits de indianen 

onzichtbaar blijven, niets anders doen dan op de bomen schieten; doña Inés loopt na de moord op 

Ursúa het bos in om spoorloos te verdwijnen. Naarmate de film vordert, sluit het oerwoud zich 

ook nauwer en nauwer om hen heen. Op het einde zijn zelfs de enkele vierkante meters van het 

vlot niet meer veilig voor het onzichtbare gevaar. Wier en doorsijpelend water reduceren het vlot 

tot een laatste strohalm waaraan men krampachtig en tegen beter weten in blijft vasthouden. Op 

het einde nemen aapjes het vlot helemaal over. Het oerwoud wordt 

… an absorbing, gruesome, unpredictable other against which any defense 

seems useless.161  

Naast het niet-tonen en niet-zeggen maar insinueren van een aantal belangrijke elementen, laat 

Herzog ook heel wat dramatische gebeurtenissen zonder gevolg, reduceert hij sommige 

gebeurtenissen tot kanttekeningen. Zo valt in het begin van de film bij de steile afdaling een 

kanon de dieperik in en tuimelt bagage naar beneden; waar in een traditionele avonturenfilm dit 

steevast gepaard zou gaan met een faliekant gevolg, ontploft het kanon zonder de minste 

dreiging in het struikgewas, verdwijnt de bagage in de diepte zonder dat erom gemaald wordt. 

Doña Inés verdwijnt in het oerwoud alsof het in de sterren geschreven stond. Daarmee stopt ook 

eensklaps de pijlenregen die de indianen vanuit het woud afvuren, maar in plaats van het 

mysterie te trachten ontrafelen, wordt er niet meer op teruggekomen. Aguirre heeft alle elementen 

van een avonturenfilm (natuurlijke obstakels zoals bergwanden of stroomversnellingen; 

beproevingen zoals honger, dorst en ziekte; tegenspoed en gevaar, zelfs menseneters), maar bij 

Herzog worden deze elementen van hun onmiddellijke dramatische potentie ontdaan.162 Het 

                                                           
160 Koepnick, "Colonial Forestry. Sylvan Politics in Werner Herzog's Aguirre," 139-140. 
161 Ibid.: 142. 
162 Garel, A., "Aguirre, la colère de Dieu," Revue du cinema 308, no. 2 (1976): 3. 
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suggereren van een documentair karakter door de camera lang op details te laten rusten en de 

neutrale voice-over van Carjaval versterken deze neutralisering nog. 

2.3.2.2. Selectief geluid 

Ook met het geluid wordt in de film bewust omgesprongen. In de scène waarbij een van de 

vlotten aan de andere kant van de rivier in een draaikolk gevangen raakt, wordt het hulpgeroep 

van het vlot in de draaikolk overstemd door het geluid van de stroom en de vogels en gaat het 

geroep van de bemanning eerst onopgemerkt verloren. In een latere scène waarbij het paard dat 

nog steeds op het vlot meevaart uiteindelijk op de oever achtergelaten wordt, is het niet het 

geluid maar de stilte die op mogelijk gevaar wijst. Iemand op het vlot zegt letterlijk “ik vind deze 

stilte verontrustend”; ondertussen ziet men af en toe geschuifel van een indiaan tussen het groen. 

De bemanning begint daarop in het wilde weg te schieten om met geluid de stilte te bezweren; de 

indiaan Hombrecito moet een liedje spelen op de panfluit. Door het lawaai denken ze aan de 

bedreiging van de stilte en de dood te ontsnappen, alsook aan de angst en de onverdraaglijke 

onzekerheid die de stilte oproept. Het lawaai brengt de bemanning even in de waan dat ze de 

natuur zullen overwinnen. Ook in Fitzcaraldo zit een gelijkaardige sequentie waarin de kapitein 

na tromgeroffel van onzichtbare indianen zegt: “Er is stilte en stilte. En deze hier bevalt me niet.” 

Zelfs Aguirre wordt in een scène naar het einde van de film, wanneer opeens alle vogelgeluiden 

ophouden, eveneens bevangen door een angst voor het onbekende. Door het contrast met de 

voorgaande sequentie, waarin Aguirre uitvoer tegen Ursúa en daarbij geruggensteund werd door 

luid vogelgefluit, wordt de stilte des te opvallender. Heel even zijn enkele indianen te zien die 

aan de oever de Spanjaarden gadeslaan en wegvluchten. Een echo van op til zijnd onheil, met 

name de moord op Ursúa die zal volgen. 

2.3.2.3. Zwevende noten 

De muziek van Popol Vuh vervangt dikwijls het omgevingsgeluid. Popol Vuh163 was een Duitse 

muziekgroep onder leiding van Florian Fricke die volgens Herzog voor deze film een eigen 

instrument bouwden dat op zijn vraag ‘onwezenlijk, onmenselijk’ moest klinken. In realiteit werd 

géén nieuw instrument gebouwd, maar wel gebruik gemaakt van mellotron en moog. De 

mellotron, een toetsinstrument waarmee tapeloops gecombineerd worden, werd gecreëerd eind 

jaren ’40; de moog is een elektronisch toetsinstrument dat eind jaren ’60 door Bob Moog 

ontwikkeld werd. Florian Fricke, de toetsenist van de groep, was wel een van de eerste 

individuen in Europa die een moog had.164 Beide instrumenten hebben door het aanhouden van 

                                                           
163 Genoemd naar de ‘Bijbel’ van de Maya’s, de Popol Vuh. Deze bevat het scheppingsverhaal en 
sagen en daden van de Quiché Maya’s uit het huidige Guatemala. In Fata Morgana (1970) van 
Werner Herzog gebruikte hij reeds een stuk tekst daaruit. 
164 Donnelly, K.J., "Angel of the Air: Popol Vuh's Music and Werner Herzog's Films," in European Film 
Music, ed. Mera, Miguel and Burnand, David. Aldershot: Ashgate, 2006, 118. 
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klanken en de gebruikte polyfonie een zwevende klankkleur. De ijle klanken van de mellotron en 

moog lijken wel uit een andere wereld te komen en contrasteren dan ook sterk, zowel met de 

jungle als met de menselijke handelingen. De muziek van Popol Vuh krijgt door de monotonie, 

het repetitieve karakter en het gebruik van ijle koorklanken (d.m.v. de mellotron) een sacraal 

karakter en verwijst naar iets irreëels, een droomwereld los van tijd en ruimte. De muziek wordt 

zo eveneens symbool van de onmacht om één te worden met hun omgeving. Het motief dat we 

reeds bij het begin van de film te horen krijgen, werkt niet zozeer ter versterking van het verhaal, 

maar om de atmosfeer aan te dikken.165 Op het moment dat het kanon de dieperik in valt, en de 

meeste mannen de bodem van het dal bereikt hebben, wordt de muziek abrupt afgebroken door 

het lawaai van het kanon en gaat de melodie over in het lawaai van de kolkende rivier.166 De 

muziek becommentarieert er de neergang. Het wegvallen van het muzikale ritme en het 

vervangen daarvan door het lage register van het geraas van de rivier suggereren dat ze niet 

alleen letterlijk, maar ook figuurlijk op de bodem zitten. Dezelfde melodie wordt meermaals 

herhaald bij sequenties waar het vlot voortdrijft tegen de achtergrond van het ondoordringbaar 

landschap. Omgevingsgeluid wordt daarbij vervangen door buitenbeeldse muziek van Popol 

Vuh en het landschap dat ze claimen veroverd te hebben zonder erin doorgedrongen te zijn, 

wordt zo eerder droom dan werkelijkheid: de ontdekkers blijven gevangen in hun eigen (auditief) 

motief; van aanpassing, laat staan verovering, is geen sprake.167 Het motief wordt eveneens 

herhaald wanneer op het einde de camera rond het vlot draait waarop enkel Aguirre nog 

overeind blijft. De repetitieve muziek wordt er niet alleen één met het circulaire beeld,168 maar 

eveneens met Aguirre, voor wie er geen uitweg meer is en die nu louter op zichzelf aangewezen 

is. 

2.3.3. Ironie en cynisme 

Een andere techniek van Herzog om enerzijds het absurde karakter van de expeditie, maar 

anderzijds ook het gebrek aan aanpassingsvermogen van de equipe te beklemtonen, is ironie en 

cynisme. In de scène met het vlot dat in de stroom gevangen raakt, toont Aguirre zich weer van 

zijn wreedste kant en boort de pogingen de doden een christelijke begrafenis te geven de grond in 

door het vlot met de lijken erop simpelweg te kelderen met een kanonschot. Zoals vermeld, is dit 

een van de weinige keren dat Aguirre zelf een daad stelt. Later in de film verwerft hij het gezag 

anderen zijn wensen te laten uitvoeren. Wanneer het kamp overstroomd wordt omdat het peil 

van de rivier op één nacht meerdere meters gestegen is, legt hij de eigenlijke basis voor de op 

handen zijnde rebellie tegen Ursúa door zich niet bij de wil van de natuur neer te leggen en 

                                                           
165 Ibid., 121. 
166 En geen baslijn, zoals Hillman schrijft. Hillman, R., Unsettling Scores. German Film, Music, and 
Ideology. Bloomington: Indiana University Press, 2005, 137-138. 
167 Rogers, H., "Fitzcarraldo's Search for Aguirre. Music and Text in the Amazonian Films of Werner 
Herzog," Journal of the Royal Musical Association 129, no. 1 (2004): 84-85. 
168 Hohlweg, R., "Musik für Film - Film für Musik. Annäherung an Herzog, Kluge, Straub," in Herzog, 
Kluge, Straub, ed. Gregor, Ulrich. München: Carl Hanser Verlag, 1976, 48. 
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onverrichter zake terug te keren naar Pizarro (zoals Ursúa voorstelt), maar door opnieuw vlotten 

te bouwen om verder te kunnen. Aguirre deelt ook continu retorische speldenprikken uit. Zo 

murmelt hij, als Ursúa hem repliceert dat híjzelf wel nog steeds het bevel geeft, gevat: “Das 

könnte sich ändern”… 

Het onaangepast zijn aan de situatie, het willen toepassen van Westerse waarden en normen, 

gewoontes en wetten in een regio waar die niets te betekenen hebben, wordt cynisch 

beklemtoond in de scène waar Guzmán vanop het midden van het vlot al het land links en rechts 

van de stroom tot zijn eigendom verklaart. Guzmán voegt er zelfs, terwijl hij door zijn notities 

bladert, op groteske wijze aan toe dat hun land ondertussen al zes keer groter is dan Spanje en er 

iedere dag nog een stuk bijkomt. Alweer is het Aguirre die achter zijn schouder klaarstaat om 

Guzmán ontnuchterend te vragen of hij de laatste tijd nog ergens een stuk grond gezien heeft 

waar hij voet aan wal kan of durft te zetten. Ook de maaltijd die daarop volgt, met een Guzmán 

die in de voorgrond vis en fruit in overvloed heeft maar klaagt dat er geen zout op de vis is – 

schaars in de jungle, maar onmisbaar voor het menselijk metabolisme – terwijl de soldaten op de 

achtergrond hun laatste granen tellen, past in dat contrast van het willen aanhouden van een 

status en waardigheid die op die plaats geen enkele betekenis meer heeft maar alleen tot 

ongenoegen kan leiden. 

 



 

 

They were dying slowly – it was very clear. They were not enemies, they were not criminals, 

they were nothing earthly now, – nothing but black shadows of disease and starvation, lying 

confusedly in the greenish gloom. Brought from all the recesses of the coast in all the legality 

of time contracts, lost in uncongenial surroundings, fed on unfamiliar food, they sickened, 

became inefficient, and were then allowed to crawl away and rest.  

JOSEPH CONRAD, Heart of Darkness 

 

3. Historiserende lectuur 

Waar we in het voorgaande deel de historische gebeurtenissen bekeken vertrekkend vanuit de 

film en de nadruk lag op hoe die gebeurtenissen gestalte krijgen of geïnterpreteerd kunnen 

worden, ligt in dit deel de klemtoon op hoe een historiserende lectuur gestimuleerd wordt, welke 

kenmerken en verwijzingen het lezen van de historische film als een visie op de geschiedenis 

vorm geven, en welke historische echo’s daardoor opgeroepen worden.  

 

Alvorens we nader onderzoeken welk bronnenmateriaal Herzog al dan niet gebruikt en verwerkt 

heeft voor het filmen van Aguirre, en hoe dit een historiserende lectuur vorm geeft, is het gepast 

voor de duidelijkheid eerst kort het verloop te schetsen van beide expedities die aan de basis van 

de film lagen. 

 

3.1. De twee tochten op een rij 

3.1.1. 1541: Gonzalo Pizarro 

De tocht die in 1541 vertrok, stond onder leiding van Gonzalo Pizarro (1506–1548).169 Gonzalo 

Pizarro was een halfbroer van Francisco Pizarro, onder wiens leiding de Spanjaarden in 1532–

1533 Peru definitief onderwierpen. Na die overwinning exploreerde Francisco Pizarro de 

westkust van Peru en stichtte er Lima, terwijl Gonzalo met zijn twee broers, Hernando en Juan, 

een schrikbewind voerde in Cuzco. In 1541 werd Gonzalo Pizarro gouverneur van Quito en zette 

een expeditie op om het mythische El Dorado en “het land van kaneel” te vinden. Pizarro vertrok 

in februari 1541 vanuit Quito met 240 Spanjaarden en enkele honderden indianen. Na een 

moeilijk jaar, waarin men bijzonder veel tegenstand ondervond van de inheemse bevolking en 

door enkele indiaanse gidsen misleid en in cirkels rondgeleid werd, had de expeditie al het leven 

gekost aan vrijwel de helft van de Spanjaarden en drie kwart van de indianen, leek van de 

beloofde rijkdom weinig te vinden en had men een stuk voor de boeg dat onbewoond zou blijken 

                                                           
169 De beschrijving van dit onderdeel is gebaseerd op o.m. Carjaval, G.d., Amazonie, ventre de 
l'Amérique. Grenoble: Jérôme Millon, 1994; Smith, A., Explorers of the Amazon. London: Viking, 1990, 
39-79. 
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en waar voedsel dus niet voor het rapen lag. De situatie was in februari 1542 dan ook zo kritisch 

dat besloten werd een groep op verkenning voorop te sturen, met in de eerste plaats de opdracht 

voedsel te zoeken om de geslonken voorraden aan te vullen. Francisco de Orellana, tweede in 

bevel, nam 57 Spanjaarden en een groep indianen met zich mee. Indien Orellana niet binnen een 

week terugkeerde tot bij Pizarro, zou die de groep van Orellana als verloren beschouwen en 

terugkeren.  

Orellana vond niet onmiddellijk voedsel, zag praktisch geen mogelijkheid om terug te keren naar 

het kamp van Pizarro en moest noodgedwongen verder varen. Zo zou hij de eerste zijn die de 

volledige Amazone afvoer.170 Pizarro zelf zou na vruchteloos wachten op de terugkeer van 

Orellana ontbeerd terugkeren naar Cuzco. 

Bij de groep van Orellana, was de broeder Gaspar de Carjaval (1502–1584), die in een kroniek 

verslag optekende van deze tocht. De kroniek begint eigenlijk pas bij het achterlaten van Pizarro 

en beslaat de hele verdere tocht op de Amazone. Dit dagboek werd volledig bewaard. 

3.1.2. 1560: Pedro de Ursúa 

Een twintigtal jaar later werd een gelijkaardige expeditie opgezet onder leiding van Pedro de 

Ursúa (1526–1561).171 De historische Lope de Aguirre maakte deel uit van deze expeditie. 

Aan het vertrek van de expeditie in september 1560 gingen lange voorbereidingen vooraf. Ursúa 

had zichzelf laten opmerken door het neerslaan van een hevige opstand van zwarte slaven en 

kreeg eind 1558 van Andrés Hurtado de Mendoza, de onderkoning van Peru (bijgenaamd de 

markies van Cañete; de hoogstgeplaatste in Peru die enkel zeggenschap verschuldigd was aan de 

koning van Spanje), het leiderschap over een grootse zoektocht naar El Dorado. Begin 1559 begon 

Ursúa met het ronselen van mankracht voor wat de tot dan toe grootste expeditie op de Amazone 

zou worden. In verschillende steden werden agenten geplaatst die mannen, voorraad en 

materiaal moesten verzamelen en een duizendtal kilometer ten noorden van Cuzco werd het 

basiskamp en een scheepswerf opgebouwd. Twee groepen werden vooropgestuurd om voedsel 

te verzamelen en verderop met de voorraad op de expeditie te wachten. Het geheel van de 

voorbereidingen nam achttien maanden in beslag. De expeditie vertrok eind september 1560 met 

een driehonderdtal Spanjaarden, een twintigtal zwarten en meerdere honderden indiaanse 

dienaren. De tocht begon echter onmiddellijk onder een slecht gesternte: bij het te water laten van 

de boten, sloeg zoals al vermeld het merendeel lek. Noodgedwongen liet men een hele voorraad 

voedsel en materiaal achter. Twee groepen werden voorop gestuurd om voedsel te verzamelen; 

ondertussen herstelde de basisgroep een deel van de boten. 

                                                           
170 Er waren sedert de ontdekking van Latijns-Amerika wel al een aantal pogingen geweest om de 
Amazone stroomopwaarts te exploreren, maar deze expedities wisten niet door te dringen tot de 
bron.  
171 De beschrijving van dit onderdeel is gebaseerd op o.m. Galster, Aguirre, oder, die Willkür der 
Nachwelt. Die Rebellion des baskischen Konquistadors Lope de Aguirre in Historiographie und 
Geschichtsfiktion (1561-1992). 33-45; Keen, A history of Latin America. Volume I: Ancient America to 
1910. 74-75; Smith, Explorers of the Amazon. 91-135; Vásquez, Aguirre ou la fièvre de 
l'indépendance. Relation véridique de l'expédition de l'Omagua et de l'El Dorado (1560-1561). 
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De basisgroep sloeg na een drietal maanden kamp op in een bewoond dorp aan de oevers van de 

Amazone, alwaar voorraad werd ingeslagen en Kerstmis gevierd. Daar zou wegens het talmen 

van Ursúa het plan ontstaan zijn de leider van de expeditie om het leven te brengen. Op 

oudejaarsnacht 1560–1561 werd Ursúa vermoord door een dozijn handlangers, waaronder 

Aguirre. Of Aguirre nu al dan niet één van de initiatiefnemers van de rebellie was, is niet 

duidelijk. Mogelijk werd zijn rol post factum aangedikt, na het desastreuze verdere verloop van 

de tocht en de cruciale rol van Aguirre daarin. Vast staat dat na de moord Fernando de Guzmán 

tot generaal en Aguirre tot kampoverste benoemd werden. Om de zoektocht naar El Dorado te 

kunnen verderzetten, sloeg men iets verder aan de oever opnieuw kamp op om nieuwe boten te 

vervaardigen. Er ontstonden diverse spanningen, zowel tussen Guzmán en Aguirre als onderling 

binnen de troepen. Om duidelijkheid te scheppen en nieuwe rebellie vóór te zijn, werd in maart 

1561 een oorkonde – de eerder vermelde ‘onafhankelijkheidsverklaring’ – opgesteld waarbij 

Guzmán officieel tot leider benoemd werd. Omdat men voelde dat de zoektocht naar El Dorado 

tot een mislukking zou leiden, werd op aandringen van Aguirre de strategie vastgelegd om zo 

snel mogelijk de Amazone af te varen tot de Oceaan en dan noordwaarts tot Peru terug te keren 

om aldaar de kroon (en de bijhorende rijkdom) te gaan opeisen. Guzmán en enkele kapiteins 

daarentegen wilden vermijden dat ze als moordenaars van hun bevelhebber Ursúa met lege 

handen in Peru zouden aankomen en wilden toch nog op zoek naar El Dorado. Ze planden 

Aguirre uit de weg te ruimen, maar die kreeg er lucht van en nam dan maar het heft in eigen 

handen. Op 22 mei 1561 doodde Aguirre met enkele kompanen Guzmán en zijn dichte aanhang. 

Aguirre liet zich ‘verkiezen’ tot generaal. 

Alle verzet werd onmiddellijk de kop ingedrukt en onder een schrikbewind van Aguirre voeren 

ze de Amazone af tot ze begin juli 1561 de zeemonding bereikten. Men voer verder naar het 

eiland Margarita, dat eveneens in Spaanse handen was. Het lokale gezag werd er 

gevangengenomen en Aguirre wilde er zo snel mogelijk mannen en middelen verzamelen om 

Peru al strijdend binnen te trekken. Een aantal van zijn vertrouwenspersonen keerden hem echter 

de rug toe. Omdat hierdoor heel wat tijd verloren ging en de landengte waarlangs hij Peru wilde 

binnenvallen ondertussen waarschijnlijk verdedigd werd, voer hij eind augustus 1561 naar 

Venezuela om over land naar Peru te trekken. De steden waar hij doortrok, waren echter 

grotendeels verlaten. Na zowat anderhalve maand moeizame vordering door het landschap, 

slecht weer en telkens meer en meer soldaten die deserteerden, bereikte Aguirre met een sterk 

afgezwakte troep Barquisimeto. Eind oktober vond daar het laatste treffen met de troepen van 

Peru plaats. De mannen van Aguirre die de uitzichtloosheid van de situatie inzagen, liepen één 

voor één over, tot Aguirre alleen achterbleef met zijn dochter. Om te vermijden dan men zich aan 

haar zou vergrijpen, bracht hij haar eigenhandig om. Toen hij zich naar de bevelhebber begaf, 

werd hij doodgeschoten. Op 27 oktober 1561 kwam een definitief einde aan de dwaaltocht van 

Aguirre.172 

 

                                                           
172 Voor een uitgebreider relaas van de tocht van Aguirre, zie o.m. het relaas van een herneming 
van de tocht van Aguirre in de jaren 1980 door Stephen Minta: Minta, Aguirre. The Re-Creation of a 
Sixteenth-Century Journey across South America. 
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Figuur 2: de tocht van Aguirre173 

Markeringen:  

S: de scheepswerf en het vertrekpunt Santa Cruz de Saposoa 

1: het eiland waar de vooruitgestuurde groep van García de Arca de grote groep weer ontmoette 

2 en 3: het dorp waar men een drietal maanden bleef om de schepen te herstellen en waar Ursúa 

vermoord werd 

4: de plaats waar Guzmán vermoord werd, vlakbij de plek waar de Rio Negro de Amazone vervoegt 

De rivierarmen Urubamba en Huallaga, alwaar Herzog Aguirre verfilmde, bevinden zich respectievelijk 

in Cuzco en rond het vertrekpunt Santa Cruz de Saposoa. 

 

De tocht van Ursúa werd neergeschreven in meerdere kronieken, waarvan die van Francisco 

Vásquez de meest uitgebreide en meest verspreide is. De andere rechtstreekse getuigenissen van 

auteurs die deelnamen aan de tocht, zijn beknopter (sommigen tellen slechts een tiental 

bladzijden) en duidelijk minder verspreid.174 Achteraf werden nog heel wat secundaire 

                                                           
173 Vásquez, Aguirre ou la fièvre de l'indépendance. Relation véridique de l'expédition de 
l'Omagua et de l'El Dorado (1560-1561). binnenflap. 
174 Voor een overzicht van de verschillende kronieken die over de tocht van Ursúa handelen, zie 
o.m. Galster, Aguirre, oder, die Willkür der Nachwelt. Die Rebellion des baskischen Konquistadors 
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beschrijvingen van de tocht gebaseerd op de kronieken van rechtstreekse getuigen en in de eerste 

plaats die van Vásquez.175 

 

3.2. Bronnenmateriaal 

3.2.1. Van kinderboek tot film 

Naar het ontstaan van Aguirre, der Zorn Gottes gevraagd, antwoordt Herzog steevast dat hij de 

inspiratie uit een kinderboek haalde.176 Ook in ‘Herzog on Herzog’, een boek met interviews uit 

2000 en 2001 rond Herzogs films, delft hij hetzelfde verhaal op, namelijk dat de film gebaseerd is 

op rudimentaire gegevens die hij vond in een kinderboek over conquistadores:  

By chance, at a friend’s house I found a children’s book about adventurers that 

had a very short passage on Lope de Aguirre, a Spanish Conquistador who 

went looking for El Dorado and who called himself ‘the wrath of God’. He had 

initiated a revolt, made himself leader of the expedition, declared the King of 

Spain overthrown, and set off down the Amazon, only to end up at the 

Atlantic half starved. 177 

Nergens specificeert Herzog welk kinderboek hij als inspiratiebron gebruikte. Galster178 

identificeert dit boek als Knaurs Geschichte der Entdeckungsreisen van Ernst Samhaber,179 een 

Duitstalig tienerboek van medio jaren ’50 over de grote ontdekkingsreizen. Dat Herzog effectief 

het verhaal van Aguirre uit dit boek gehaald zou hebben, is waarschijnlijk omwille van een aantal 

redenen: als de vriend waarbij Herzog het boek las ongeveer even oud was (Herzog werd 

geboren in 1942), dan is het plausibel dat die vriend als tiener dat boek kreeg. Het gaat ook om 

                                                                                                                                                                              
Lope de Aguirre in Historiographie und Geschichtsfiktion (1561-1992). 22-25; Minta, Aguirre. The Re-
Creation of a Sixteenth-Century Journey across South America. 195-196. De andere kronieken zijn 
voornamelijk opgenomen in Jos, E., ed. La Expedición de Ursúa al Dorado, la Rebelión de Lope de 
Aguirre y el Itinerario de los "Marañones" según los documentos del Archive de Indias y varios 
manuscritos inéditos. Huesca: Imprenta V. Campo, 1927; Mampel González, E. and Escandell Tur, 
N., eds., Lope de Aguire. Crónicas 1559-1561. Barcelona: Editorial 7 1/2, 1981. Galster lijst maar liefst 
15 uitgaven van het dagboek van Vásquez op, waarvan 4 Spaanstalige en 1 Franstalige dateren 
van voor de realisatie van Herzogs film. 
175 Zie Galster, Aguirre, oder, die Willkür der Nachwelt. Die Rebellion des baskischen Konquistadors 
Lope de Aguirre in Historiographie und Geschichtsfiktion (1561-1992). 107-245. 
176 Zie bijvoorbeeld Cluny, C.M., "Aguirre, la colère de Dieu," Cinema 75 197, no. 4 (1975): 138; 
Garel, "Aguirre, la colère de Dieu," 5; Horemans, J., "Aguirre, der Zorn Gottes," Film en Televisie 223, 
no. 11 (1975): 24. 
177 Cronin and Herzog, Herzog on Herzog. 77. 
178 Galster, Aguirre, oder, die Willkür der Nachwelt. Die Rebellion des baskischen Konquistadors 
Lope de Aguirre in Historiographie und Geschichtsfiktion (1561-1992). 637. 
179 Samhaber, Knaurs Geschichte der Entdeckungsreisen. Die grossen Fahrten ins Unbekannte. 261-
267. 
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een destijds zeer populair boek van een uitgever die zich met een divers en uitgebreid fonds – 

gaande van lexica over kunst, filosofie en geschiedenis over inleidingen in positieve 

wetenschappen tot hobbyboeken – een stevige positie op de Duitse boekenmarkt verzekerde.  

Bovendien worden in Aguirre, der Zorn Gottes twee verschillende expedities vermengd, namelijk 

de tocht onder leiding van Pizarro, vertrokken in 1541, en de tocht onder leiding van Ursúa, 

vertrokken in 1560. In Knaurs Geschichte der Entdeckungsreisen volgt de beschrijving van deze twee 

expedities onmiddellijk op elkaar zonder tussentitel of blanco tussenlijn. Narratief worden ze wel 

afgebakend, maar beide tochten worden zeer compact weergegeven (vijf respectievelijk drie 

pagina’s),180 spelen zich in eenzelfde setting en tijdsperiode af en vertonen een aantal parallellen 

zoals de uitzichtloosheid van de situatie, problemen met de voedselbevoorrading en een 

vruchteloos einde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Herzog elementen vermengde zoals het 

vooropsturen van een kleinere groep op zoek naar voedsel uit de tocht van Pizarro enerzijds, de 

rebellie van Aguirre uit de tocht van Ursúa anderzijds. 

In het scenario van de film blijkt trouwens dat Herzog zich bewust was van deze vermenging. Zo 

lezen we, in de sequens waarin Pizarro aankondigt dat hij een groep voorop zal sturen, dat deze 

groep verkenners misschien sporen zal terugvinden van de “drie jaar geleden verdwenen groep 

van Orellana”. 

Vielleicht, daß sich auch eine Spur der vor drei Jahren verschollenen 

Expedition unter dem tapferen Hauptmann Orellana finden lasse.181 

In het scenario is ook uitgewerkt dat men naar het einde van de tocht toe een vlot met lijken van 

de groep van Orellana tegenkomt – dit werd in de film echter niet opgenomen.182 

Een aantal details uit het kinderboek geven de film mee gestalte. De raakvlakken zijn 

overduidelijk in de expositio (het schetsen van personages en de ruimte van het gebeuren), bij de 

centrale gebeurtenis van de moord op Ursúa en in de algemene teneur van de tocht in de film.  

3.2.1.1. Expositio 

De expeditie waarvan Aguirre deel uitmaakt, gedateerd in 1560, wordt onder leiding van Pizarro 

geplaatst. De tocht onder Pizarro’s leiding vond echter plaats in 1541. Waarom wordt de tocht 

van Aguirre gesitueerd onder Pizarro, terwijl die in 1560 al twaalf jaar dood was? De 

naamverwantschap van Gonzalo Pizarro, leider van de expeditie van 1541, met zijn broer 

Francisco Pizarro, de grote ‘veroveraar’ van het Incarijk in het huidige Peru zorgt ongetwijfeld 

voor meer bekendheid bij de kijker en is eigenlijk één van de schaarse ankerpunten met het 

historisch kapitaal van een Westerse kijker die niet vertrouwd is met details uit de Latijns-

Amerikaanse geschiedenis. Een gelijkaardige strategie zien we wanneer Aguirre in de tweede 

                                                           
180 Het hoofdstuk ‘Suche nach El Dorado’ begint met de tocht van Pizarro (pp. 261-265), de tocht 
van Ursúa volgt op pp. 265-267. 
181 Herzog, Drehbücher II. 28. Aan het woord is Pizarro. 
182 Ibid., 71-72. 
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helft van de film het doel van de tocht omschrijft als het omverwerpen van het regime van Cortés 

in Mexico. Niet alleen was Cortés in 1560 al dertien jaar overleden, de historische Aguirre vatte, 

eens duidelijk werd dat op de Amazone geen El Dorado te vinden was, het doel op de kustlijn te 

volgen via het Noorden tot hij zo opnieuw Peru zou bereiken. Aldus wilde hij de rijkdom halen 

waar hij zeker was ze te vinden: bij de machthebbers in Peru, en niet in Mexico. Bij het gebruik 

van de namen van Pizarro en Cortés, laat Herzog de historische correctheid dus links liggen om 

gebruik te maken van de herkenbaarheid van deze figuren. De echo’s die de namen ‘Pizarro’ en 

‘Cortés’ oproepen zijn samen met de legende van El Dorado eigenlijk de enige verwijzing naar 

een historische situering die bij de kijker herkenning oproepen. Bovendien voegen de 

herhaaldelijke verwijzingen van Aguirre naar Cortés en diens succesvolle verovering van Mexico 

de idee toe dat Aguirre onder andere omstandigheden niet als verrader, maar als held 

gepercipieerd zou zijn.183 

 

 
Afbeelding 5: Pizarro en Aguirre 

 

Na de inleidende tekst, begint de film met een sequentie waarin de volledige equipe door de mist 

heen een steile bergwand afdaalt. In Samhaber lezen we over het begin van de tocht van Pizarro:  

Als die Expedition die Grenzen des alten Inkareiches überschritten und die 

Gebirgsketten verlassen hatte, als man in das Tiefland hinabgestiegen war, 

begann die Katastrophe.184 

                                                           
183 Stone, "Aguirre Goes to the Movies. Twentieth-Century Visions of Colonial-Era 'Relaciones'," 30. 
184 Samhaber, Knaurs Geschichte der Entdeckungsreisen. Die grossen Fahrten ins Unbekannte. 261-
262. 
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Niet enkel de topografische verwijzing – de afdaling van het hooggebergte – maar ook de ziektes 

die de dragers vellen, de ondoordringbaarheid van de jungle, het vochtige klimaat waardoor 

klederen rotten en wapens roesten, zijn elementen die recht uit Samhaber overgenomen zijn.  

Samhaber: Die Hochlandindianern erlagen den veränderten klimatischen 

Bedingungen. Fieber und andere Krankheiten rafften die an die frische Luft 

der Kordilleren gewohnten Menschen rasch dahin.185 

Scenario: Mit den Indianern sei sowieso nicht mehr lange zu rechnen, denn sie 

würden das Klima hier nicht vertragen. Das habe man aber vorher nicht 

wissen können.186 

Samhaber: In der Feuchtigkeit der Yungas, des tropischen Bergwaldes im 

Regengebiet, verschimmelten die Kleider, verrosteten die Waffen, verfaulten 

alle mitgebrachten Lebensmitteln und alle Samen. Das Pulver wurde feucht 

und wertlos, wenn es nicht sehr sorgfältig gehütet wurde.187 

Scenario: Wer sehen jetzt deutlich, daß sich auf den Helmen und auf den 

Brustpanzern der Leute bereits Rost angesetzt hat und daß von der 

Feuchtigkeit bei vielen die Kleider schimmeln.188 

Ook bij de uitbeelding van de indianen haalt Herzog inspiratie uit Samhaber. Ze zijn er 

onzichtbaar en richten hun vergiftigde pijlen vanuit het struikgewas op de expeditie. Voet aan 

wal zetten, is het eigen doodsvonnis tekenen.189 

In het script, dat veeleer een prozaïsche schets is van de film dan een uitgewerkt script met 

dialogen, camera- en regieaanwijzingen, wordt ook het roemloze begin van de tocht van Ursúa 

geschetst, waarbij zeven van de elf boten bij het te water laten onmiddellijk water vatten en 

zinken.  

Samhaber: Die Schwierigkeiten setzten gleich zu Beginn ein. Von den elf 

Booten zerbrachten bereits sieben, als sie in das reißende Wasser gelassen 

werden sollten.190 

Scenario: Die Boote (sic) werden zu Wasser gelassen, aber damit brach schon 

die Katastrophe herein. Bereits nach wenigen Metern kentern die ersten Kähne 

und versinken in de reißenden Strudeln. … Von den zehn Booten sind sofort 

sieben zerschellt.191 

                                                           
185 Ibid., 262. 
186 Herzog, Drehbücher II. 19. 
187 Samhaber, Knaurs Geschichte der Entdeckungsreisen. Die grossen Fahrten ins Unbekannte. 262. 
188 Herzog, Drehbücher II. 59. 
189 Samhaber, Knaurs Geschichte der Entdeckungsreisen. Die grossen Fahrten ins Unbekannte. 262. 
190 Ibid., 264. 
191 Herzog, Drehbücher II. 20-21. 
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Deze scène, in vrijwel identieke verwoording met Samhaber, kwam uiteindelijk niet in de film 

terecht, waarschijnlijk om productioneel-logistieke redenen. 

3.2.1.2. Rebellie en moord op Ursúa 

Een cruciale scène die eveneens dicht aanleunt bij het kinderboek, is de rebellie en de moord op 

de leider van de expeditie, Ursúa, waarna tegenstanders gedood worden, Fernando de Guzmán 

als bevelhebber gekroond wordt en openlijk afstand genomen wordt van de Spaanse kroon en 

Filips II.  

Noch wagte Aguirre allerdings nicht, sich selbst zum Anführer 

aufzuschwingen; zu sehr waren seine unbändige Energie und sein 

schrankloser Ehrgeiz gefürchtet. So wurde sein Vertrauensmann Fernando de 

Guzmán zum ‘General’ gewählt; unter ihm begann eine wahre 

Schreckenherrschaft. … Als die übrigen Offiziere, die in Aguirre den Urheber 

der Morde sahen, von Guzmán forderten, er solle Aguirre gefangensetzen, ließ 

dieser seine ihm treu ergebene baskische Leibwache antreten und die 

Widersacher ohne weiteres Gericht niederschießen. Damit war jeder 

Widerstand gebrochen.192 

Het opgezette karakter van deze scène, dat bij Herzog tot één doorzichtige farce uitgroeit, draagt 

ook bij Samhaber een sterk relativerende ondertoon, die gevoed wordt door de wetenschap over 

het faliekant einde van de tocht: 

Mitten im Urwald führte Aguirre, jetzt am Ziel seiner Pläne, eine wunderliche 

Komödie auf. In feierlicher Sitzung ließ er König Philip II. von Spanien 

absetzen und das Haus Habsburg seiner Rechte für verlustig verklären. Dafür 

wurde Guzmán zum ‘Fürsten von Peru’ ausgerufen und gekrönt. Viel genützt 

hat ihm diese Ehrung nicht. Als er sich dem Willen Aguirres nicht mehr 

beugen wollte, wurde er ebenso unbarmherzig ermordet wie die anderen.193 

Tijdens de historische tocht volgde de onafhankelijkheidsverklaring pas later, en niet tijdens de 

kroning van Guzmán. Nog een teken dat Herzog meer uit Samhaber haalde dan uit eender welke 

bron. 

                                                           
192 Samhaber, Knaurs Geschichte der Entdeckungsreisen. Die grossen Fahrten ins Unbekannte. 266. 
193 Ibid. 
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3.2.1.3. Doel van de tocht 

Vrijwel onmiddellijk daarop aansluitend lezen we bij Samhaber dat de tocht stroomafwaarts 

enkel desillusies brengt:  

Je weiter die Schiffe talab fuhren, desto mehr verblaßten die Sagen und 

Märchen, die am Oberlauf erzählt worden waren. Der Urwald blieb immer der 

gleiche: stumm begleitete er in fast undurchdringlicher Dichte den Strom, 

keines seiner Geheimnisse gab er preis. … Es blieb nur ein Weg: dem 

fließenden Wasser nach zum Meer …194 

Dit is ook de teneur die we in de film te zien krijgen na de rebellie tegen Ursúa: een schijnbaar 

eindeloos ondoordringbaar oerwoud waar ieder teken van beschaving veraf is. Wanneer in de 

film het besef groeit dat El Dorado een illusie blijkt te zijn, wordt het doel voor Aguirre het 

omverwerpen van het regime van Cortés in Mexico.195 Op de historische incorrectheid – een foute 

datering en een foute plaats – hebben we al gewezen. In Samhaber wordt aangegeven dat Aguirre 

besefte dat de rijkdom niet in een onvindbaar El Dorado te vinden zou zijn en men dan maar naar 

Peru moest terugkeren om aldaar een opstand op te wekken. 

Als sein Traum vom Reiche des Dorado, das er hatte erobern wollen, sich in 

den Nebeln und Dünsten des Urwaldes in nichts aufgelöst hatte, faßte Aguirre 

einen noch tollkühneren Plan: Er wollte mit der ihm treu ergebenen Schar 

einen großen Aufstand in Südamerika anzetteln.196 

Ook uit de verhalen van Samhaber die de zoektochten naar El Dorado voorafgaan, vinden we een 

aantal elementen terug in Aguirre. We vinden er het verhaal van Cortés die ‘vrijwel op zijn eentje’ 

Mexico verovert197 – een voorbeeld dat Aguirre in de film aanhaalt bij zijn oproep tot rebellie. De 

karaktertekening van Aguirre in de film stemt bovendien zeer sterk overeen met de typering van 

Francisco Pizarro: 

Francisco Pizarro war ein harter, unbeugsamer Kämpfer, ein Mann, der vor 

nichts zurückschreckte; seine Bildung war jedoch denkbar gering. Er konnte 

weder lesen noch schreiben, aber dafür besaß er die seltene Fähigkeit 

Menschen führen zu können.198 

                                                           
194 Ibid., 266-267. 
195 Cf. ook Herzog, Drehbücher II. 98. In het scenario wordt het omverwerpen van alle Spaanse 
landeigendommen en rijkdommen genoemd.  
196 Samhaber, Knaurs Geschichte der Entdeckungsreisen. Die grossen Fahrten ins Unbekannte. 267. 
197 Ibid., 204-219. 
198 Ibid., 220. 
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Ook het verhaal van Atahualpa duikt op in Samhaber, meer bepaald in het verhaal van de 

veroveringstocht in Mexico (sic)199 van Francisco Pizarro.200 Atahualpa was de laatste Incakoning 

die in 1532 weigerde zich te bekeren tot het christendom en daarbij een Bijbel op de grond 

gesmeten zou hebben. Daarna nam Francisco Pizarro Atahualpa gevangen en verklaarde de 

Inca’s de oorlog. In Samhaber lezen we bij dit verhaal ook het letterlijke citaat “Es spricht ja nicht” 

waarmee ook in Aguirre de indiaan de Bijbel neerwerpt. 

De indianen die op de komst van de Zonnekoning wachten, worden eveneens vermeld bij 

Samhaber. De Azteekse god Quetzalcoatl zou bij zijn afscheid van de mensheid voorspeld hebben 

dat op een dag baardige mannen op vlotten zouden passeren: 

Eine Prophezeiung hatte Quetzalcoatl hinterlassen: Einst würden weiße 

bärtige Männer in schwimmenden Häusern kommen, die riesiges Wild 

zähmen könnten und Donner und Blitz beherrschten. 201 

 

3.2.2. Het dagboek van Gaspar de Carjaval 

Wat Herzog dus uit het kinderboek gehaald heeft, is niet meer (maar ook niet minder) dan de 

situatieschets, de centrale personages, de rebellie van Aguirre met de moord op Ursúa, de – 

retrospectieve – desillusionerende teneur en een aantal kleinere zijverhalen. Herzog heeft echter 

duidelijk, wat hijzelf ook moge beweren, extra materiaal verwerkt dat niet in Samhaber 

voorkomt, wat niet verwonderlijk is, gezien de bijzonder beknopte weergave van zowel de tocht 

van Pizarro als van Ursúa in Samhaber. Toch ontwijkt Herzog deze vraag continu. Zelf zegt 

Herzog dat er dan wel materiaal over Aguirre voorhanden is, maar slechts weinig rechtstreeks 

bronnenmateriaal. Op de vraag wat hij waar teruggevonden heeft, antwoordt hij slechts 

ontwijkend: 

« Il existe une cinquantaine de livres et de mémoires sur Aguirre, et beaucoup 

de légendes. Mais environ vingt pages seulement de documents d’époque.» … 

Dans les précisions rassemblées par son attaché de presse, Herzog esquive la 

question : « Comment avez-vous eu accès à ces documents ? », et avoue ne pas 

savoir où ils sont… L’Histoire, souligne-t-il, ne s’intéresse pas aux perdants. 

Celui qui écrivait au roi d’Espagne pour le déclarer déchu de tous ses droits 

n’a trouvé ni l’El Dorade, que les Incas situaient au-delà des cordillères, en 

haute Amazonie, ni la gloire.202 

                                                           
199 Francisco Pizarro veroverde het Incarijk in het huidige Peru. 
200 Samhaber, Knaurs Geschichte der Entdeckungsreisen. Die grossen Fahrten ins Unbekannte. 226. 
201 Ibid., 208. 
202 Cluny, "Aguirre, la colère de Dieu," 138. 
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De film wordt echter verteld en becommentarieerd vanuit het standpunt van Carjaval, waarover 

Herzog vertelt dat hij deze figuur verzonnen heeft.203 Carjaval was een monnik die de tocht van 

1541 onder leiding van Pizarro meemaakte en een van de rechtstreekse bronnen over die tocht. 

Over de figuur van Aguirre vertelt de kroniek van Carjaval dus niets, vermits Aguirre zich in 

realiteit in de tocht bevond onder leiding van Ursúa, die vertrok in 1560, en waarvan de kroniek 

van Vásquez getuigt.  

Waarom vertelt Herzog dan dat hij het dagboek gebruikt van Carjaval, als die deel uitmaakte van 

een andere expeditie en de naam ‘Aguirre’ in de betreffende kroniek niet valt? Sommigen zoeken 

de verklaring voor de naam Carjaval bijzonder ver. Zo geeft Stiles naast de monnik nog twee 

andere mogelijke suggesties voor de naam Carjaval: de rebel Juan de Carjaval die in 1544 en 1545 

tegen de Spaanse kroon rebelleerde of Fransisco de Carjaval, een wreedaardige metgezel op de 

tocht van Pizarro.204 De gelijkenis met de monnik Gaspar de Carjaval is de meest waarschijnlijke; 

niet alleen is dit de enige met volledige naamgelijkenis, bovendien vertelt Herzog de film vanuit 

zijn standpunt en is het te vergezocht om parallellen met andere naamgenoten te gaan trekken. 

Volgens ons heeft Herzog het dagboek van Carjaval gelezen en daarvan elementen gebruikt voor 

zijn film, in het besef dat Carjaval bij een eerdere expeditie hoorde. In de audiocommentaar op de 

officiële dvd-uitgave herhaalt Herzog dat hij de inleidende tekst zelf verzon, maar baseerde op 

het dagboek van Carjaval, die echter aan een andere tocht deelnam, en dat bijgevolg alles fictief is. 

Een mythe die Herzog zelf blijft onderhouden… :  

The text that you see is written by myself, in the very first to a diary of a monk, 

Gaspar de Carjaval. And of course it was a fabrication. A monk actually 

existed with this name and he wrote a diary of a totally different expedition. 

… So it’s a legend that this actually existed, it was a fabrication.205 

Het is deze laatste overhaaste conclusie die Herzog telkens weer maakt, die voor de verwarring 

zorgt: het is niet omdat Carjaval, die Herzog als verteller opvoert, aan een andere tocht deelnam, 

dat alles in de film totale fictie is. Door deze tekst heen zal immers duidelijk worden dat de 

gelijkenissen met exploten uit deze kroniek te markant zijn om zomaar als bij toeval bij elkaar 

komen in de film, ondanks de steeds weerkerende bewering dat Herzog voornamelijk fantasie als 

basis gebruikt heeft voor Aguirre. 

C’est un film où beaucoup d’éléments ont été imaginés ou « déplacés » de leur 

contexte. Il en ressort peut-être une réalité historique, mais ce n’était pas mon 

propos. Comme toujours, le sujet était ailleurs : l’extase du héros, des images 

comme celles du cheval dans la forêt, etc., etc.206 

                                                           
203 Clarembeaux, M., "Aguirre, la colère de Dieu," Revue belge du cinéma 3, no. 5-6 (1977): 5.  
204 Stiles, V.M., "Fact and Fiction. Nature's Endgame in Werner Herzog's Aguirre, the Wrath of God," 
Literature Film Quarterly 17, no. 3 (1989): 162-163. 
205 Herzog, W., Aguirre, der Zorn Gottes. Werner Herzog Film GMBH, 2005 (1972), DVD. 
206 Simsolo, "Entretien avec Werner Herzog," 63. 
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In hetzelfde interview spreekt Herzog deze ‘verplaatsing van historische gegevens uit hun 

context’ tegen en vertelt hij zelfs dat hij de figuur van de monnik zelf verzonnen heeft.207 Wat hij 

eigenlijk met al deze schijnbare tegenstrijdigheden en onduidelijkheden wil zeggen, is volgens 

ons niet meer dan wat hij zelf zegt: dat er misschien wel historische figuren, historische bronnen 

en dito gebeurtenissen aan de film ten grondslag richten, maar dat dit voor hem niet meer dan 

ingrediënten waren om een koekje van eigen deeg te bakken.  

 

 

We zetten hieronder op een rij welke elementen Herzog uit de kroniek van Carjaval gehaald 

heeft. Hierbij plaatsen we de kroniek van Carjaval ook naast die van Vásquez, de eigenlijke 

chroniqueur van de tocht van 1560. Volgens ons is duidelijk genoeg dat Herzog kennis had van 

de kroniek van Carjaval. In die kroniek komen we immers een aantal elementen tegen die noch in 

Samhaber, noch in Vásquez vermeld worden. In de kroniek van Vásquez daarentegen vinden we 

geen elementen die niet via ofwel Samhaber, ofwel via Carjaval in de film terecht (kunnen) 

gekomen zijn. 

 

Een eerste item is het effectief tonen van sporen van menseneters. In de kroniek van Vásquez 

wordt wel regelmatig over de indianen als ‘menseneters’ geschreven, maar op geen enkel 

ogenblik beschrijft hij dat de equipe effectief geconfronteerd werd met feiten of sporen die daar 

met volle zekerheid op wezen: 

Au bout de ces huit journées nous abordâmes à un grand village qui se trouve 

à droite sur une rive très escarpée. (…) et de maisons de cultes. A la porte de 

chacune il y deux autels où il nous sembla qu’ils devaient égorger les Indiens 

qu’ils sacrifient ; l’un avec un tableau où sont peints un soleil et une figure 

d’homme est destiné aux hommes, et l’autre avec une lune et une figure de 

femme, aux femmes ; tous étaient couverts de sang humain, mais ce sont là 

nos conjectures, car faute d’interprète nous n’avions personne à qui le 

demander. … 

Il semble qu’ils souhaitaient la paix puisqu’ils ne firent pas montre d’hostilité, 

mais les nôtres leur tirèrent et tuèrent quelques-uns, et les autres s’enfuirent 

sans combattre ni tirer une flèche.208 

Vásquez beschrijft meermaals hoe de dorpen vrijwel steevast verlaten waren alvorens de 

Spanjaarden voet aan wal konden zetten, en dat indien de expeditie voor enkele dagen ter plekke 

bleef, de indianen meestal vredevol terugkwamen om handel te drijven en hen van eten te 

voorzien. Beschietingen vanuit het oerwoud zoals we die in de film tegenkomen, vermeldt hij 

niet. 

                                                           
207 Ibid.: 64. 
208 Vásquez, Aguirre ou la fièvre de l'indépendance. Relation véridique de l'expédition de 
l'Omagua et de l'El Dorado (1560-1561). 151. 
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Carjaval daarentegen maakt wel gewag van menseneters. Op de tocht van Orellana werd men 

eerst enkel vriendelijk bejegend door de inwoners, maar kwam men in het tweede deel een 

tijdlang in vijandelijk gebied, door Carjaval de provincie Machiparo genaamd, waar men dreigde 

hen op te eten en de groep van Orellana slechts na zware gevechten verder kon.209 Verder 

stroomafwaarts vertelt hij dat ze voor het eerst met sporen van menseneters geconfronteerd 

worden: 

Mais il dit qu’il était un grand guerrier et que ce peuple mangeait de la chair 

humaine, chose qu’on ne mange en nulle autre terre que nous avions 

parcourue jusqu’ici.210 

In Aguirre krijgen we meerdere verwijzingen naar menseneters: indianen die op de oever tegen 

elkaar “Fleisch, Fleisch kommt vorbei” roepen als de vlotten voorbij varen; het verlaten dorp 

waar men aan land gaat en duidelijk sporen vindt van kannibalisme. 

 

Een tweede gebeurtenis uit de film die enkel bij Carjaval opduikt,211 is de scène waarin indianen 

hen ontvangen als gezanten van de Zonnekoning en de bevelhebber Orellana als zoon van de 

Zonnekoning aanschouwen. Carjaval vertelt hoe ze vriendelijk onthaald worden en een veertigtal 

dagen ter plekke blijven om een nieuwe boot te maken. Bij Herzog ontaardt deze ontmoeting in 

moord op deze indianen, terwijl deze ontmoeting die zich al tijdens het tweede – reeds 

uitzichtloze – deel van de tocht afspeelt, eigenlijk een unieke kans vormt voor de equipe om aan 

de stroom te ontsnappen, inheemse contacten te leggen en eventueel dichter te komen bij het 

beloofde El Dorado.212 

 

Ten derde zijn er nog enkele kleine verwijzingen uit Carjaval die in de film terechtkwamen, zoals 

de vergiftigde pijlen213 en het tellen van de maïskorrels op het einde van de tocht.214 

Bermúdez hat unter Aguirres Aufsicht den letzten Rest Mais aus einem fast 

leeren Sack in eine Schüssel geschüttet, und unter den hungrigen Augen aller 

werden die Maiskörner einzeln abgezählt ausgeteilt.215 

We hebben nog geen spoor gevonden van een Duits-, Engels- of Franstalige editie van het 

dagboek van Carjaval die beschikbaar was ten laatste in 1971–1972, vóór het beëindigen van de 

film. In 1973, een jaar na de première van Aguirre, kwam het dagboek van Carjaval samen met 

                                                           
209 Carjaval, Amazonie, ventre de l'Amérique. 90-103. 
210 Ibid., 145. 
211 Ibid., 79-86. 
212 Op de verwijzingen naar het christendom die in deze scène zitten, gaan we in een verder 
onderdeel dieper in. 
213 Carjaval, Amazonie, ventre de l'Amérique. 149-150. Ook Samhaber vertelt over vergiftigde pijlen. 
214 Ibid., 156.  
215 Herzog, Drehbücher II. 79. 
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getuigenissen van twee andere chroniqueurs in Duitse versie op de markt.216 De Franstalige editie 

waarover wij beschikken, werd pas uitgegeven in 1979. Of Herzog Spaans kent, weten we niet. 

Dit hoeft volgens ons echter geen bezwaar te zijn: de kroniek was beschikbaar in het Spaans,217 en 

niet alleen heeft Herzog tijdens het draaien van Aguirre beroep gedaan op medewerking van 

Spaanstalige acteurs en medewerkers,218 Herzog had eerder al laten merken dat hij in de Latijns-

Amerikaanse cultuur geïnteresseerd was door in Fata Morgana (1971)219 citaten uit de Popol Vuh, 

de religieuze basistekst van de Mayacultuur, op te nemen.  

Nog een reden te meer om aan te nemen dat Herzog naast het jeugdboek van Samhaber minstens 

weet gehad moet hebben van de kroniek van Carjaval, is het feit dat noch de figuur van Carjaval, 

noch zijn kroniek vermeld worden bij Samhaber. De informatie over de figuur en de genoemde 

gelijkenissen met zijn kroniek, moet Herzog dus al dan niet rechtstreeks langs andere weg op het 

spoor gekomen zijn en verwerkt hebben. 

 

Herzog gebruikt het dagboek en de voice-over van Carjaval op sterk relativerende wijze, zodat 

het waarheidskarakter ervan continu gerelativeerd wordt. Carjaval blijft punctueel kleine en 

grotere gebeurtenissen noteren, steevast met vermelding van de datum waarop ze voorgevallen 

zijn. Niet alleen het blijven vasthouden aan het schrift als manier om de wereld overzichtelijk te 

houden, het blijven vasthouden aan een westerse kalender in een omgeving waar tijd en de 

vordering van de expeditie in de eerste plaats door de stroom van de rivier bepaald wordt,220 

maar ook het feit dat de voice-over van Carjavals dagboek blijft doorgaan als Carjaval niet meer 

kan schrijven omdat iemand zijn inkt opgedronken heeft, in de waan dat het een medicijn was, 

ondergraaft de presentatie van diens dagboek als historische basis voor de film. 

3.2.3. Audaces fortuna juvat 

Bij de onafhankelijkheidsverklaring speelt Aguirre de spil die alles ensceneert en regisseert, en 

Herzog legt hem daadkrachtige, korte, getaande uitspraken in mond, zoals na het voorlezen van 

de onafhankelijkheidsverklaring:  

“Het geluk lacht de dapperen toe en kijkt neer op de lafaards.” 

                                                           
216 Grün, R. and Grün, E., eds., Die Eroberung von Peru. Pizarro und andere Conquistadoren, 1526-
1712. Die Augenzeugenberichte. Gaspar de Carvajal, Samuel Fritz, Celso Gargia. Tübingen: 
Erdmann, 1973. 
217 Onder meer in de las Casas, B. and Serrano y Sanz, M., Historiadores de Indias. 1: Apologética 
Historia de las Indias. Madrid: Bailly-Bailliére Editores, 1909; Fernández, D., Crónicas del Perú. Madrid: 
Atlas, 1963.  
218 Zo is Helena Rojo, die Inez speelt, Mexicaanse, werd Daniel Ades (Perucho) op Cuba geboren, 
en vinden we bij de hoofdspelers nog namen als Cecilia Riviera, Alejandro Chavez, Julio Martinez, 
Alejandro Repulles en Justo González.  
219 De langspeelfilm die vooraf ging aan Aguirre, der Zorn Gottes 
220 Waller, "Aguirre, The Wrath of God. History, Theater, and the Camera," 58-59. 
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Dit citaat vinden we letterlijk terug in een latere passage van de kroniek van Vásquez221, en wel 

uit de mond van Pero Alonso Casco, één van de getrouwen van Ursúa die door Aguirre, in 

tegenstelling tot de meeste anderen, niet in een bepaalde rang benoemd werd. Terwijl 

langzaamaan voor iedereen duidelijk werd dat de tocht nergens toe zou leiden, groeide stilaan 

verzet en zou Casco tegen iemand de spreuk geuit hebben in het Latijn: “Audaces fortuna juvat 

timidosque repellit”, een zinsnede die teruggaat tot Vergilius: volgens diens Aeneïs zou Plinius 

de Oudere de woorden “Audaces fortuna juvat” uitgesproken hebben alvorens hij bij de 

uitbarsting van de Vesuvius in 79 van de dokken terugkeerde om mensen te gaan redden.222  

Vreemd genoeg is dit éne citaat het enige dat rechtstreeks kan verwijzen naar de kroniek van 

Vásquez; alle andere elementen zijn ofwel terug te brengen tot Samhaber, Carjaval en de 

onafhankelijkheidsverklaring. Het is ons dan ook waarschijnlijk dat Herzog deze spreuk elders 
opgepikt heeft. Herzog zelf gaf in een kort gesprek met ons toe dat hij Latijn volgde in het 

middelbaar onderwijs.223 Het lijkt ons dan ook perfect mogelijk deze zinsnede daartoe terug te 

brengen. 

Met of zonder Vásquez, duidelijk is dat Herzog verschillende elementen, met name Samhaber, de 

kroniek van Carjaval en de onafhankelijkheidsverklaring comprimeerde tot één eigen geheel, dat 

wel relatief dicht blijft bij de historische gebeurtenissen. 

                                                           
221 Vásquez, Aguirre ou la fièvre de l'indépendance. Relation véridique de l'expédition de 
l'Omagua et de l'El Dorado (1560-1561). 135-136. 
222 Vergilius, Aeneis. boek X, vers 284. De tweede helft van de spreuk, “timidosque repellit”, zou later 
toegevoegd zijn. 
223 Vandelanoitte, P. Short Interview with Werner Herzog, Brussels, January 13 2007. 



 

 

3.3. Een schematisch overzicht 

Deze schematische weergave heeft niet tot doel het realiteitskarakter van de film te beklemtonen, maar overzichtelijk aan te tonen dat Herzog zich baseerde op het 

kinderboek van Samhaber en het dagboek van Carjaval van de tocht van 1541, en dat de kroniek van Vásquez, gebaseerd op de tocht uit 1560 waaraan de historische 

figuur Aguirre deelnam, niet gebruikt werd. 

Tabel 5: Aguirre, overzicht van de belangrijkste verwijzingen naar de twee tochten, en de bron voor de verwerking in de film. 

 Tocht van 1541 Tocht van 1560 De film Aguirre, der Zorn Gottes 

(“1560”) 

Bron voor de film 

Leider Gonzalo Pizarro 

 

Pedro de Ursúa; 

wordt vermoord en opgevolgd door 

Fernando de Guzmán 

 

Gonzalo Pizarro 

stuurt groep vooruit o.l.v. Pedro de 

Ursúa; Ursúa wordt vermoord en 

opgevolgd door Fernando de 

Guzmán 

Samhaber; 

samenvoeging van personages uit de 

twee tochten 

Kroniekschrijver Gaspar de Carjaval Francisco Vásquez Gaspar de Carjaval Gaspar de Carjaval 

Andere 

belangrijke 

personages 

 Aguirre en dochter 

doña Inés (gezellin van Ursúa) 

Juan de Vargas, rechterhand van Ursúa 

Aguirre en dochter 

doña Inés (gezellin van Ursúa) 

Ornando, rechterhand van Ursúa 

Samhaber 

? 

? 

Handelingen - Pizarro stuurt tijdens de tocht 

groep voorop o.l.v. Orellana om 

voedsel te zoeken 

- menseneters 

 

 

- onthaal als ‘Zonnekoning’ 

 

- Ursúa stuurt vóór het vertrek twee groepen 

voorop om voedsel te zoeken 

 

- vriendelijke indianen 

- complot tegen Ursúa met mogelijke 

deelname van Aguirre 

 

- kroning van Guzmán en 

onafhankelijkheidsverklaring 

- Pizarro stuurt tijdens de tocht groep 

voorop o.l.v. Pedro de Ursúa om 

voedsel te zoeken 

- menseneters 

- complot tegen Ursúa rechtstreeks 

door Aguirre zelf 

- onthaal als ‘Zonnekoning’ 

- kroning van Guzmán en 

onafhankelijkheidsverklaring 

- Gaspar de Carjaval 

 

 

- Gaspar de Carjaval 

- Samhaber 

 

- Gaspar de Carjaval 

- Samhaber 
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3.4. Impact van de bronnen op een historiserende lectuur 

3.4.1. Een kinderboek 

Een verhaal voor kinderen wordt gekenmerkt als volgt: 

Story creates a significant unity of action and meaning in which a problem is 

posed and then resolved in the action of character to the end of an impactful 

and believable fictionality.224 

Een definitie die zeer dicht bij de klassieke narratieve structuur van speelfilms aanleunt, waarbij 

binnen een zo realistisch mogelijk kader het verhaal dat zich eerst in evenwicht bevindt, 

verstoord wordt door een crisis met een climax als gevolg die echter naar een oplossing leidt. Ook 

de vereenvoudigde karaktertekening in avonturenverhalen, waarbij held tegenover antiheld komt 

te staan, zowel vrienden als vijanden rondlopen (of zoals in het geval van Aguirre, der Zorn Gottes 

vrienden door de loop van het gebeuren vijanden worden) leent zich makkelijk tot verfilming. 

Wat betekent het feit dat de film zijn inspiratie haalt uit een kinderboek? Niet enkel de 

eenvoudige narratieve lijnen en de duidelijke karakterisering van de personages, maar ook het 

feit dat historische jeugdromans of -verhalen veelal een sterk avontuurlijk element in zich dragen, 

zijn eigenschappen die zich extra goed lenen voor een transpositie op het witte doek. Verhalen 

voor kinderen en jeugd zijn een ontdekkingstocht in de wereld, waarmee kinderen niet enkel 

ervaringen van anderen leren kennen, maar ze ook mee beleven. Bij jeugdliteratuur wordt daarbij 

gebruik gemaakt van relatief eenvoudige stereotypen in de karaktertekening, de ontwikkeling 

van het verhaal, de setting. Deze stereotypen zijn dikwijls exotisch, overstijgen het dagelijks 

leven, bevatten avontuurlijke elementen die de verbeelding stimuleren. Vragen die in de loop van 

het verhaal onbeantwoord blijven, worden ingevuld met eigen veronderstellingen. De helden zijn 

veelal heroïsch en de kinderen participeren op speelse wijze door zich te verbeelden een bepaald 

personage uit het verhaal te zijn. In verhalen vertelt het gedrag van het individu of de 

verschillende personages iets over menselijke belevenissen en door middel daarvan ook iets over 

menselijke houdingen, over waarden en normen. Naarmate kinderen ouder worden, neemt de 

nieuwsgierigheid naar de echte wereld toe en evolueren de kinderlijke verhalen en sprookjes eens 

de lezer tiener wordt naar meer realistisch ingebedde verhalen.225 Op zo’n moment bieden 

bijvoorbeeld verhalen over ontdekkingsreizen een combinatie van geschiedenis en verbeelding. 

Hier sluit Herzog bij aan: niet alleen presenteert hij in Aguirre, der Zorn Gottes net zoals in 

peplumfilms of groots opgezette historische epossen een gesimplificeerde versie van het 

historisch verhaal, zodat de narratieve lijnen duidelijk genoeg zijn om de film bij een eerste blik te 

                                                           
224 Vandergrift, K.E., Child and Story. The Literary Connection. New York: Neal-Schuman Publishers, 
1980, 17. 
225 Ghesquiere, R., Het verschijnsel jeugdliteratuur. Leuven: Acco, 2000, 70-71. 
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kunnen volgen en begrijpen, maar Herzog vult dit ook aan met fantasie die naarmate de film 

vordert, de overhand gaat nemen.  

3.4.2. Fantasie of werkelijkheid 

De grote lijnen uit het kinderboek vulde Herzog volgens eigen zeggen aan met eigen verbeelding. 

Deze werkwijze is een constante in het oeuvre van Herzog. In films als Jeder für sich und Gott gegen 

alle (The Enigma of Kaspar Hauser, 1974), Stroszeck (1976), Nosferatu, Phantom der Nacht 

(Nosferatu: Phantom of the Night, 1978) of Woyzeck (1978) vormen literaire werken de basis 

waarop Herzog verderbouwt. Een film als Fata Morgana (1970) draait deze werkwijze om: de film 

is weliswaar minder rechtstreeks gelinkt aan een bepaald boek, maar wordt gevoed met citaten 

uit onder meer de Popol Vuh. Zowel wat we verder vermelden rond de echo’s van de 

romantische traditie op het werk van Herzog, als wat we in het laatste deel als extra intermediale 

verwijzingen detecteren, toont echter aan dat de eigen inbreng niet altijd zo vrij is van andere 

invloeden.  

Herzog is zelf de eerste om zich tegen het analyseren van zijn films te kanten en cultiveert, het 

beeld van de romantische, individuele en authentieke kunstenaar indachtig, in extreme mate de 

mythe van zijn eigen fantasie die losstaat van enige impact als enige belangrijke bron. In 

verschillende interviews komen we gelijkaardige statements tegen over hoe Herzog zichzelf ziet 

als antipode van een intellectueel, als ongeletterde die zijn films maakt zonder er veel over na te 

denken.226 Dat we meermaals doorheen verschillende interviews, die zelfs jaren of decennia later 

afgenomen werden, vrijwel identieke antwoorden tegenkomen, vertelt in alle geval dat Herzog 

niet enkel intuïtief handelt maar ook doordacht naar zijn eigen oeuvre kijkt. Dit druist ook in 

tegen het ondoordachte, spontane beeld van de romantische kunstenaar als unieke schepper dat 

hij zelf probeert op te hangen.  

De analyses van Herzogs werk, inclusief academisch onderzoek, bevestigen hem veelal in de 

status van een ‘romantisch genie’ die door zijn films de kijker een blik biedt op het sublieme, 

inzichten verschaft in de ‘universele menselijke conditie’.227 Door zich te richten op deze 

conclusie, laat men de historische verwijzingen echter volledig links liggen. Door het sterk 

documentaire karakter van zijn films te benadrukken en te lezen als een quasiobjectieve weergave 

die een universele dimensie aanreikt, gaat men voorbij aan de bewuste constructie die daarachter 

ligt. 

The most striking recurrent observation is that this Autor manages to remain 

inexorably close to his objects, while still maintaining a distance from the 

world he displays/creates. The “documentary” aspect of Herzog’s work 

transcends mere objectivity into a higher level of vision, much as the creator 

                                                           
226 Ghall, "Werner Herzog. Comme un rêve puissant...": 12; Cronin and Herzog, Herzog on Herzog. 70. 
227 Davidson, "As Others Put Plays upon the Stage. Aguirre, Neocolonialism, and the New German 
Cinema," 115-119. 
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would have wanted it. This ambiguity invariably justifies a move away from 

concrete relations into the metaphysical, a jump to the universal condition, 

wiping out historical specificities and differences.228 

Zoals Peucker229 aantoont dat Herzog, ondanks zijn vastberadenheid het belang van literaire 

bronnen te ontkennen, wel degelijk vertrekpunten en meestal zelfs de thema’s van zijn films 

baseert op literaire werken van onder meer Büchner, E.T.A. Hoffmann, Kleist of Bram Stoker, is 

duidelijk dat er in Aguirre, der Zorn Gottes duidelijk echo’s zitten van het dagboek van Carjaval en 

de daarbij horende expeditie en andere verwijzingen eveneens binnensijpelen. Herzog mag dan 

zoals reeds vermeld zelf wel volhouden dat zijn vertrekpunten steevast landschappen zijn, 

imaginaire plaatsen of hallucinaties, bij nader inzien is duidelijk dat de waarheid genuanceerder 

is. Herzogs films zijn niet enkel gebaseerd op natuur en landschappen, maar verwijzen dikwijls 

naar literatuur terwijl hijzelf blijft ontkennen dat lezen en schrijven ook aan zijn films 

voorafgaat.230 Toch zien we de attitude van Herzog niet louter als pose. Wellicht dienen we dit 

niet te verstaan als een volledig afwijzen van alle historische verwijzingen of gebeurtenissen, 

maar benadrukt Herzog op die manier dat zijn films in de eerste plaats op zichzelf bekeken 

moeten worden en slechts in de tweede plaats verwijzen naar een verleden. 

Het gaat dus in de eerste plaats om een verhaal en slechts in de tweede plaats om een verhaal met 

literaire of historische connotaties. Wat Herzog in vraag stelt, is niet of er effectief verwijzingen 

naar reële gebeurtenissen opgenomen zijn, maar of kennis daarvan wel nieuwe waarheden of 

interpretaties oplevert.  

3.4.3. Een historische kroniek 

Toch is ook duidelijk geworden dat Herzog niet enkel gegevens uit het kinderboek gebruikt heeft, 

maar de film aangevuld heeft met gegevens uit het historisch dagboek van Carjaval en de 

onafhankelijkheidsverklaring door Aguirre. De film toont ons niet enkel een verhaal van een jacht 

op fortuin en roem als een gevecht tussen verraad en trouw,231 of een geromantiseerd of 

vereenvoudigd beeld van een jeugdverhaal gebaseerd op historische gebeurtenissen, maar voegt 

er ook voldoende historische verwijzingen aan toe die een historiserende lectuur kunnen 

stimuleren. De expliciete datering en situering in een historische context door middel van de 

inleidende tekst, het gebruik van het dagboek en de stem van Carjaval als verteller, de 

verwerking van historische gebeurtenissen uit die kroniek en het documentair karakter van de 

film zorgen ervoor dat de film toch als visie en commentaar op een historische periode en 

                                                           
228 Ibid.: 115. 
229 Peucker, B., "Literature and Writing in the Films of Werner Herzog," in The Films of Werner Herzog. 
Between Mirage and History, ed. Corrigan, Timothy. New York: Methuen, 1986, 105-117. 
230 Ibid., 116. 
231 Holloway, T.H., "Whose Conquest Is This, Anyway? Aguirre, the Wrath of God," in Based on a True 
Story. Latin American History at the Movies, ed. Stevens, Donald Fithian. Wilmington: SR Books, 1997, 
30. 
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gebeurtenissen geïnterpreteerd kan worden. Dat niet alles steeds historisch precies is en gegevens 

uit twee verschillende (maar gelijkaardige) tochten vermengd worden, doet niets af aan het beeld 

dat gecreëerd wordt van dergelijke historische expedities op zoek naar El Dorado.  

3.4.4. Van fascinatie naar afstand 

Terzelfder tijd speelt Herzog een spel met de kijker. Aguirre, der Zorn Gottes is noch een pure 

historische film, noch een zuivere documentaire, noch louter een fictiefilm, maar gebruikt 

elementen en technieken van alle. De evolutie waarbij de verbeelding het overneemt van 

historische verwachtingen, wordt langzaam voorbereid en loopt parallel met de verhouding tot 

de particuliere geschiedenis van de conquistadores: in het begin leunt de film er dicht bij aan, 

maar geleidelijk wordt de afstand groter en neemt het gewicht van Herzogs verbeelding en meer 

algemene historische lijnen toe. Hetzelfde kan gezegd worden voor de fascinatie die de figuur 

van Aguirre oproept: hij is de enige die zich kan aanpassen aan de hen omringende realiteit, maar 

overschrijdt de grenzen van het redelijke, en bewondering keert om in afgrijzen. Ook in Herzogs 

documentaires zien we dikwijls een gelijkaardige evolutie: zowel Grizzly Man als The White 

Diamond (2004) bijvoorbeeld beginnen met enorme bewondering en fascinatie voor de 

hoofdfiguren, die naarmate de film vordert, zowel bij Herzog als bij de kijker afglijdt naar afkeer 

of op zijn minst antipathie. Herzog voegt er dikwijls nog een sterk relativerende ondertoon aan 

toe. Wat te denken van het einde van bijvoorbeeld The Wild Blue Yonder (2005), waarbij 

astronauten na een zoektocht een andere planeet gevonden hebben om de mens te redden, en de 

voice-over bij hun terugkeer vertelt: “Wat ze niet vertellen, is dat ze eigenlijk geen 15, maar 300 

jaar onderweg waren en de aarde toen ze terugkwamen volledig verlaten was.” Noch het heden – 

zie Herzogs actuele documentaires – , noch het verleden – zie zijn historisch gesitueerde films – 

zijn immuun voor deze sterk relativerende ondertoon. In vrijwel alle documentaires en films 

krijgt men bovendien het gevoel dat Herzog iets achter de hand houdt en ons behoedt voor de 

volledige waarheid. We zien Aguirre niet sterven; in The White Diamond wordt duidelijk dat de 

ballon niet echt tot een succes uitgegroeid is, maar wordt op het einde verteld dat de ontwerper 

aan een verbeterd model werkt, zonder ook maar gewag te maken wat daarvan wordt; Grizzly 

Man speelt met het achterhouden van de geluidsband van de man die opgegeten wordt door een 

bruine beer, maar Herzog verraadt wel wat erop staat; in La Soufrière barst de vulkaan niet uit, … 
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True, he had made that last stride, he had stepped over the edge, while I 

had been permitted to draw back my hesitating foot. And perhaps in this 

is the whole difference; perhaps all the wisdom, and all truth, and all 

sincerity, are just compressed into that inappreciable moment of time in 

which we step over the threshold of the invisible. Perhaps! 

JOSEPH CONRAD, Heart of Darkness 

4. Intermedialiteit  

Naast de vermenging van feit en fantasie en de filmische eigenschappen, die we in de voorgaande 

secties bespraken, wordt Aguirre, der Zorn Gottes ook gevoed door parallellen met andere 

historische of actuele personen of gebeurtenissen en culturele verwijzingen. Een deel daarvan is 

bewust in scène gezet door Herzog, andere zijn connotaties die kijkers al dan niet (kunnen) 

ervaren bij het bekijken van de film. 

 

4.1. Romantiek 

Herzog refereert niet enkel veelvuldig aan religie en mythologie maar ook begrippen als noodlot 

of verlossing; motieven als zoektochten, de tegenstelling tussen cultuur en natuur en zijn 

fascinatie voor buitenbeentjes en zonderlingen getuigen van een sterke nawerking van de 

romantiek. Doorheen zijn films, documentaires incluis, wordt het verlangen nagejaagd om het als 

beperkend ervaren bestaan te overstijgen.232 Al stellen de personages bij Herzog in de eerste 

plaats individuele daden, toch is duidelijk dat hun handelen ook sociaal is, enerzijds vermits ze 

zich met hun afwijkend gedrag proberen te onderscheiden van de gegeven sociale orde, 

anderzijds omdat bij Herzog het individueel ingaan tegen het sociaal kader steeds de bedoeling 

heeft een nieuwe sociale orde te creëren. Ook de fatalistische kijk op zowel het individueel als het 

sociaal handelen, wordt bij Herzog gevoed door zijn fascinatie voor de Duitse romantische 

traditie. 

In de romantische traditie primeert emotie over ratio, gevoel over verstand. Herzogs films doen 

in de eerste plaats beroep op een emotionele identificatie, een gevoelsmatig meeleven. Deze 

eigenschap gaat weliswaar voor de meeste langspeelfilms op, maar Herzog versterkt dit nog door 

onder meer de veelal etherische muziek, het afwisselen van actiegerichte montage met 

bezwerende longshots die op de natuur focussen, de confrontatie tussen een nietige mens die zich 

machtig waant en de natuur die nietig lijkt maar machtig is.233 De invloed van de Duitse 

romantische traditie gaat verder dan de fascinatie voor de onrustige zoekende ziel, de 

‘romantische held’ die geen confrontatie uit de weg gaat (maar er veelal aan ten onder gaat), de 

confrontatie van natuur versus cultuur. Herzog gebruikt ook meermaals literatuur uit deze 

                                                           
232 Hake, German National Cinema. 157. 
233 Kenmerken die Herzog ook in zijn documentaires gebruikt. 
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stroming, bijvoorbeeld Büchners Woyzeck als basis voor de gelijknamige film, Achim von Arnims 

novelle Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau als basis voor Signs of Life, en onder meer echo’s 

van Kleist en E.T.A. Hoffmann in andere films.234 Ook verwijzingen naar romantische 

schilderkunst en muziek komen veelvuldig voor. Zo maakt hij doorheen verschillende films 

gebruik van muziek van Mozart, Wagner, Verdi, Rachmaninov, Brahms, Mendelssohn-Bartholdy, 

en bevatten zijn films dikwijls verwijzingen naar de landschapsschilderkunst van Caspar David 

Friedrich.235 Op de vraag wat hem, omdat hij die band telkens ontkent, onderscheidt van de 

Duitse romantiek, haar schilders en schrijvers, antwoordt Herzog zelf in een recent interview dat 

hij één uitzondering maakt, met name Friedrich. 

Niet dat ik probeer om Caspar David Friedrichachige beelden te maken; het is 

gewoon een andere notie. Friedrich begreep landschappen hoofdzakelijk als 

een innerlijke staat van menselijke wezens, als een dissectie van de ziel. Hij 

zag ze niet als een scenische achtergrond. Ik interpreteerde landschappen 

altijd op dezelfde manier en dat bezorgt me een affiniteit met hem.236 

Zo is het niet moeilijk om de gelijkenissen te zien tussen de sfeer van het bekende schilderij ‘Der 

Wanderer über dem Nebelmeer’ van Friedrich en de beginsequentie van Aguirre, der Zorn Gottes. 

Het valt trouwens op hoe dikwijls Herzogs films beginnen met een natuurbeeld, waarbij veelal 

wolken of nevel het landschap deels verhullen: we troffen gelijkaardige openingssequenties ook 

aan bij o.m. La Soufrière, Woyzeck en Gesualdo – Death for Five Voices (1995). 

 

                                                           
234 Zie hiervoor Peucker, "Literature and Writing in the Films of Werner Herzog." 115-116. 
235 Prager, B., "Werner Herzog's Hearts of Darkness. Fitzcarraldo, Scream of Stone and Beyond," 
Quarterly Review of Film and Video 20, no. 1 (2003): 32. 
236 Decabooter, J. and De Kock, I., "Werner Herzog. Weigeren om mee te stappen met de trend 
van de dag heeft me altijd vele vijanden opgeleverd," Filmmagie 585, no. 5 (2008): 19.  
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Afbeelding 6: Der Wanderer über dem Nebelmeer (Caspar David Friedrich, ca. 1817) 

 

 
Afbeelding 7: openingssequentie Aguirre, der Zorn Gottes 

 

Net als in Friedrichs landschapsschilderkunst vertegenwoordigen landschappen bij Herzog een 

innerlijke toestand van de mens, worden zij een weerspiegeling van de gemoedsgesteldheid van 

de mens. Het landschap wordt als het ware een personage, en net als bij Friedrich, overwint het 

landschap: de oneindige uitgebreidheid van het landschap reduceert niet alleen de aanwezigheid 

van de mens tot een klein strohalmpje, de natuur is er eveneens onherbergzaam, ontoegankelijk, 

ondoorgrondelijk. Herzog schrikt er bovendien ook niet voor terug de personages met de rug 



Intermedialiteit 

 

100    

naar de toeschouwer te presenteren, zodat die na een tijdje het gevoel kan krijgen dat ze zijn 

plaats in nemen. 

Ook inhoudelijk is de parallel tussen de romantische natuuropvatting en Herzogs gebruik ervan 

groot. In de romantiek gaat men op zoek naar de romantische ‘vrije’, onbezoedelde natuur,237 doet 

de natuur dienst als plaats waar de mens tot zichzelf, tot zelfbevinding kan komen. Daarbij heeft 

de romantiek ook oog voor de duistere kant van de natuur, draagt de natuur zowel leven als 

dood in zich. Zo zag Nietzsche de natuur als levenswekkend organisme dat voortdurend in een 

doodsstrijd is verwikkeld, en waarbij deze doodsstrijd net haar toverachtig én afstotelijk karakter 

vormt.  

Toch moeten we daarbij nogmaals benadrukken dat Herzog meer doet dan de romantiek 

recycleren, maar eerder sterk aansluit bij de thema’s en esthetiek van de romantiek en daar zijn 

eigen visie op biedt: 

… Herzog’s own Romanticism is a dialectic whereby he appropriates its 

themes in order to re-write them. Again, this is not to be taken for a 

debasement of Romanticism tout court, but rather a critical engagement with 

it.238 

Ook het imago van zelfstandig individueel kunstenaar dat Herzog zichzelf toemeet, van de eigen 

fantasie als ultieme bron van zijn scheppen, sluit sterk aan bij de idee van de romantiek. Maar net 

als de historische lading van de film niet louter gevoed wordt door zijn fantasie, zijn er ook links 

met andere werkelijkheden te detecteren. Net zoals Herzogs creatieve omgang met de historische 

gegevens, is ook zijn fantasie ingebed in een amalgaam van diverse verwijzingen. 

 

4.2. Christelijke symboliek 

4.2.1. Kerstmis 

De eigenlijke expeditie vertrok in september 1560, en niet op Kerstmis zoals in de film. Het licht 

aanpassen van de vertrekdatum voegt een religieuze connotatie met dubbele bodem toe: het is 

niet zomaar een willekeurig vertrek, maar een veroveringstocht in naam van Christus. Tijdens de 

bekeringstocht zal de hang naar goud echter de christelijke waarden verdrijven en wordt 

naastenliefde een grote uitzondering tussen de vele wreedheden. Explicieter nog wordt de 

dubbele bodem van deze verwijzing wanneer de priester Carjaval doña Inés vertelt dat hij niets 

kan doen om de gevangenneming van Ursúa ongedaan te maken, omdat ‘de Kerk altijd aan de 

kant van de machtigen gestaan heeft’. 

 

                                                           
237 In tegenstelling tot de natuur van de natuurwetenschappen die de vrije natuur verdringt. 
238 Prager, "Werner Herzog's Hearts of Darkness. Fitzcarraldo, Scream of Stone and Beyond," 29. 
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4.2.2. De zoon van de zonnegod 

Ook het indianenkoppel dat op het einde van de film het vlot nadert in de overtuiging dat de 

zoon van de zonnegod tot hen komt, barst van de verwijzingen naar het christendom. De 

bedoelingen van de indianen zijn eervol en zij vertellen hoe ze wachtten op de komst van de zoon 

van de Zonnekoning, die over het water zou komen met dondergeluid uit buizen… Zoals al 

vermeld, haalde Herzog de inspiratie hiervoor waarschijnlijk bij Samhaber die beschrijft hoe de 

Azteekse god Quetzalcoatl bij zijn afscheid van de mensheid voorspeld zou hebben dat op een 

dag baardige mannen op vlotten zouden passeren, waaronder de zoon van de Zon. Herzog voegt 

er nog een aantal dingen aan toe: de indianen vertellen erbij dat de zoon van de zonnegod zou 

komen omdat de zonnegod langs de rivier nog niet klaar was met de schepping, en hij laat de 

indianen spreken van de zoon van één God, terwijl ze geen monotheïstische godsdienst kenden. 

Een Azteekse mythe wordt getransformeerd tot een Westerse versie die vertrekt vanuit de 

christelijke godsdienst.239 Bovendien wordt er een imperialistische dimensie aan toegevoegd, 

namelijk dat pas met de komst van die (Westerse) zoon de schepping voltooid zou worden. 

Hiermee wordt ook de kritische visie op imperialisme nog versterkt. De open houding van de 

indianen wordt verstoord wanneer Guzmán en de priester Carjaval een kleine hanger van goud 

van de hals van de man rukken met de vraag waar dat vandaan komt. Daarop volgend wil de 

priester hen het woord van God geven door middel van de Bijbel. Wanneer de indiaan merkt dat 

de Bijbel niet spreekt, werpt hij hem op de grond, waarna het koppel vermoord wordt. Waar 

Carjaval de indiaan op het ogenblik dat hij hem de Bijbel geeft, aanspreekt met “mijn zoon”, en 

hem dus als één van hen, christenen, beschouwt, noemt hij het indianenkoppel nadat ze de Bijbel 

niet willen erkennen opnieuw “wilden”. 

Deze ontmoeting is in de film eigenlijk de enige kans die de expeditie krijgt om dieper in het 

oerwoud te dringen, om dichter bij El Dorado te komen door zich de eer te laten welgevallen en 

zich de weg te laten wijzen. Gebrek aan gezonde rede, kortzichtigheid en extreme hebzucht 

houden hen daar ver vanaf. De komst van een zoon van God als bevrijder en verlosser wordt 

getransformeerd in het tegenovergestelde: de komst van de verlosser die zich helemaal niet 

goddelijk gedraagt. Waar Jezus op onbegrip en ongeloof stuitte in de samenleving, zijn de rollen 

hier omgekeerd: de indianen staan open voor zijn komst, maar het is hij die als verlosser 

aanschouwd wordt die geen oog heeft voor de onderdanigen en hun enkel goud en juwelen wil 

aftroggelen. De tocht in de naam van het kruis – de priester zegt in deze sequentie zelfs dat men 

niet mag vergeten dat de expeditie in de eerste plaats opgezet is om de heidense bevolking te 

bekeren – is helemaal geen bevrijding, maar legt net het juk op de schouders van de indianen. 

Maar boontje komt om zijn loontje: de imperialistische houding tegenover wat de 

ontdekkingsreizigers omringt, zal hen geen zege brengen, maar hun ondergang betekenen.240 

                                                           
239 Carré, La quête anthropologique de Werner Herzog. Documentaires et fictions en regard. 119-
121. 
240 Wetzel, K., "Kommentierte Filmografie," in Werner Herzog, ed. Jansen, Peter W. and Schütte, 
Wolfram. München: Carl Hanser Verlag, 1979, 108. 
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De indiaan die de Bijbel op de grond werpt omdat het woord van God niet tot hem spreekt, is 

zoals al aangehaald duidelijk geïnspireerd op het verhaal van de Inca Atahualpa, de laatste 

Incakoning die in 1532 weigerde zich te bekeren tot het christendom – waarbij hij een Bijbel op de 

grond gesmeten zou hebben. Daarop nam Francisco Pizarro Atahualpa gevangen en verklaarde 

de Inca’s de oorlog. Deze legende vinden we ook terug in Samhaber, in het verhaal van de 

veroveringstocht van Francisco Pizarro, inclusief het letterlijke citaat “Es spricht ja nicht” 

waarmee ook in Aguirre, der Zorn Gottes de indiaan de Bijbel neerwerpt.241 

 

4.3. Imperialisme en racisme: de waanzin van Okello 

Een andere parallel gaat aan de meeste kijkers voorbij, tenzij men de commentaarstem van 

Herzog bij de dvd-editie raadpleegt. Zoals reeds vermeld, nam een twintigtal zwarte slaven deel 

aan de reële expeditie. Ze werden meegenomen op dergelijke expedities omwille van hun 

vertrouwdheid met extreme klimatologische condities en hun fysieke kracht en kregen dikwijls 

de kans om na het welslagen van een expeditie zichzelf vrij te kopen.242 In de film wordt een 

zwarte meegenomen in de hoop dat de indianen daarvan zullen weglopen, vermits ze, evenmin 

als paarden, nooit zwarten gezien hebben op hun continent. Zo wordt deze zwarte bij het aan 

land gaan voorop gestuurd in de veronderstelling dat de indianen daar bang voor zullen zijn. 

Herzog gaf de zwarte de naam Okello en in de commentaarstem bij de dvd vertelt Herzog hoe 

een zekere John Okello model gestaan heeft voor Aguirre. John Okello (°1937, vermist sinds 1971) 

was een rebel die op het eiland Zanzibar in januari 1964, vlak nadat Zanzibar onafhankelijk werd 

van Groot-Brittannië, als Afrikaanse nationalist de machtspositie van de Arabieren wilde breken. 

Hij revolteerde, werd dictator, beging enorme wreedheden tegenover Arabieren en 

propagandeerde zichzelf met delirische speeches op de radio waarin hij dreigde iedereen te 

vermoorden die zijn bevelen niet opvolgde. Na korte tijd werd Okello opzij geschoven en 

verbannen naar het Afrikaanse vasteland.243 

De gelijkenis van een citaat uit de radiospeeches dat we terugvonden op de website van de CIA244 

met de speeches van Aguirre in de film zijn treffend: grenzeloze overdrijvingen, expliciete 

zelfoverschatting, genadeloos tegenover tegenstanders. 

Okello: We, the army, have the strength of 99 million, 99 thousand ... Should 

anyone be stubborn and disobey orders, then I will take very strong measures, 

88 times stronger than at present. 

                                                           
241 Samhaber, Knaurs Geschichte der Entdeckungsreisen. Die grossen Fahrten ins Unbekannte. 226. 
242 Burkholder and Johnson, Colonial Latin America. 69-71.  
243 Babu, A.M., "The 1964 Revolution: Lumpen or Vanguard?," in Zanzibar Under Colonial Rule, ed. 
Sheriff, Abdul and Ferguson, Ed. London: J. Currey, 1991, 240-242. Zie ook het persoonlijk relaas van 
Don Petterson, ambassadeur van de Verenigde Staten in Zanzibar tijdens de oproer: Petterson, D., 
Revolution in Zanzibar. An American's Cold War Tale. Oxford: Westview, 2002. 
244 Hunter, H.-L., "Zanzibar Revisited,"  http://www.cia.gov/csi/kent_csi/docs/v11i2a01p_0001.htm. 
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I was a very high ranking person in Kenya in the Mau Mau army which 

knows how to make weapons. I can easily make not less than 500 guns per 

day. Undoubtedly, I can make a bomb that can destroy an area of 3 square 

miles. I can make about 100 grenades in an hour. 

(...)I am above the government and cannot die. 

 

Aguirre: Wer auch nur wagt, ans Davonlaufen zu denken, wird in 198 Teile 

zerstückelt, und auf ihm wird dann so lange herumgetrampelt, bis man die 

Wände mit ihm streichen kann. Wer auch nur ein Korn Mais zuviel isst und 

einen Tropfen Wasser zuviel trinkt, der wird dafür eingesperrt für 155 Jahre.245 

Herzog was vertrouwd met de figuur van Okello en wilde bovendien voor de film Fata Morgana 

met hem werken. 

I was actually in contact with Okello for a time. He wanted me to translate and 

publish his book,246 something thankfully I never did, though I named a 

character John Okello in Aguirre, the Wrath of God a couple of years later. 

Okello would deliver incredible speeches full of his hysterical and atrocious 

fantasies over the loudspeaker system from his aeroplane, the climate and 

taste of which were a strong influence on the language that Aguirre uses. One 

of them was something like ‘I, your Field Marshal, am about to land. Anyone 

stealing as much as a piece of soap will be slung into prison for 216 years.’247 

Naast de parallel met Okello zit aan het inzetten van een zwarte om de indianen af te schrikken 

nog een betekenislaag vast: de indianen lopen immers helemaal niet weg bij het zien van een 

zwarte, wat suggereert dat zij, in tegenstelling tot de blanke westerling, intrinsiek geen noties van 

racisme zouden kennen. Een onbezoedeld volk dat door het contact met de conquistadores zijn 

onschuld zal verliezen – en ook letterlijk, vermits de Spanjaarden ook heel wat ziektekiemen 

zouden meebrengen waaraan de indianen nog nooit blootgesteld waren en voor Westerlingen 

eenvoudige kwaaltjes enorme ravages aanrichtten bij de inheemse bevolking. 

Herzog geeft ook terloops commentaar op slavernij. Tijdens het schijnproces dat tegen Ursúa 

gevoerd wordt, wordt ook Okello als zijn slaaf gehoord. Die verklaart dat hij af en toe geld kreeg 

van Ursúa. Op de vraag waarom, antwoordt doña Ines, zijn vrouw, dat ze ook in Spanje haar 

bedienden betaalden, dat indianen daar ook recht op hebben, en dat de tijd hun daarin gelijk zal 

geven.  

 

                                                           
245 Cfr. sectie 2.2.7 
246 Okello, F.M.J., Revolution in Zanzibar. Nairobi: East African Publishing House, 1967. 
247 Cronin and Herzog, Herzog on Herzog. 50-51. 
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4.4. Beeldsymboliek 

Nog meer symboliek zit in het motief van het wiel en de cirkel in de film. We vertelden hoe in de 

openingssequentie de wielen van de kanonnen noodgedwongen op de rug gedragen worden – 

nutteloze artefacten in een landschap als de jungle, al werd het feit dat de indianen het wiel niet 

kenden als één van de argumenten gebruikt om aan te tonen dat de inheemse bevolking van 

Latijns-Amerika heel wat minder ontwikkeld was dan de veroverende West-Europeanen. Door 

dat wiel op de rug te dragen, wordt echter onmiddellijk duidelijk dat een wiel in de jungle van 

geen enkele betekenis is en de indianen het nog niet uitgevonden hadden omdat ze er geen 

gebruik voor hadden.248 De cirkelfiguur wordt nog enkele keren gebruikt in de film: het 

doorploegen van een jungle die zo dicht begroeid is dat er eigenlijk geen enkel gevoel van 

richting meer overblijft, het vlot dat gevangen zit in een stroomversnelling en natuurlijk de 

magistrale cirkelbeweging van de camera op het einde van de film, rond het vlot waarop enkel 

nog Aguirre waggelend overeind blijft. Ook symbolisch is dit einde cirkelvormig: de beweging is 

rond; Aguirre vaart de verdoemenis in, de zoektocht naar El Dorado kan opnieuw beginnen. 

Ook andere films van Herzog worden gekenmerkt door cyclische bewegingen. Zoals bij 

Nietzsche249 tijd wordt opgevat als de eeuwige weerkeer van het gelijke, verleden en toekomst 

vervallen, de nadruk ligt op het heden, de tijd ophoudt, evolueren ook de films van Herzog vaak 

naar een moment van stilstaande tijd of verlopen ze in een kringvormige beweging. De cirkel 

symboliseert volmaaktheid en volheid, maar ook de eeuwigheid waarbinnen er noch begin noch 

einde is. In bijvoorbeeld Lebenszeichen schijnt alles versteend te zijn. Uit die eeuwige stilstand 

volgt ook het absurde karakter, uiteindelijk zelfs de zinloosheid van alle handelen: wanneer alles 

eeuwig weerkeert, heeft onze werkzaamheid weinig zin. 

 

4.5. Archetypen 

Een deel van de aantrekkingskracht van Aguirre, der Zorn Gottes kan verklaard worden door het 

archetypische van zijn gedrag. Wel is het zo dat de figuur van Aguirre niet op één archetype 

beroep doet, maar meerdere karakters in zich draagt. Het rebelse van Aguirre heeft immers een 

dubbel karakter: enerzijds wil hij gewoon tegen ieders schenen schoppen en iedereen met meer 

macht kleineren tot de macht hém toekomt (een beeld dat versterkt wordt door de acteerprestatie 

van Klaus Kinski en zijn roemruchte moeilijke karakter), anderzijds gaat Aguirre, in tegenstelling 

tot Ursúa, uit van de premissen van de jungle en past zich aan die alles overheersende natuur 

aan. Om nog even op de dood van de mannen op het vlot terug te keren: hun koste wat het kost 

een christelijke begrafenis geven, zoals Ursúa wil, betekent daarvoor nog meer levens op het spel 

zetten. Aguirre, der Zorn Gottes staat dus niet alleen symbool voor verzet tegen heersende waarden 

                                                           
248 Stiles, "Fact and Fiction. Nature's Endgame in Werner Herzog's Aguirre, the Wrath of God," 165. 
249 Voornamelijk uitgewerkt in ‘Also sprach Zarathustra’, waarbij Nietzsche ook schatplichtig was 
aan onder meer Pythagoras, de Stoïcijnse leer en Heraclitus. 
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en normen, maar is ook een film over de logheid van een cultuur die zich niet kan aanpassen aan 

veranderende omstandigheden.  

4.5.1. Les extrêmes se touchent : nazisme 

De totalitaire trekken van Aguirre worden door de extreme karakterisering van Kinski dusdanig 

beklemtoond dat heel wat critici via de blonde, Teutoonse verschijning van Kinski de lijn 

doortrekken naar de Duitse middeleeuwen, het imperialisme van de kruistochten, en ook het 

archetype van de blonde Übermensch van de NSDAP, het nazisme onder leiding van Hitler.250 

Velen zien de verwijzing zelfs als belangrijkste boodschap van film: 

En fait, Aguirre est l’un des films les plus intégrés aux problèmes politiques de 

notre temps et le cadre historico-géographique n’a pour but que de procurer 

une distance, un recul qui favorise la compréhension d’événements récents. 

Pour saisir l’actualité et l’importance des thèmes de la prise de pouvoir, de 

l’appétit de conquête, de l’instinct de domination, du machiavélisme ou de 

l’attachement à la pureté raciale, on pourrait appréhender ce film et le « lire » à 

la lumière de l’histoire mondiale récente, celle du Troisième Reich allemand 

par exemple.251 

Zelfs Davidson die op treffende wijze de overromantisering en daarmee gepaard gaande 

stereotypering van de films van Herzog relativeert, erkent dan wel de filmische constructie van 

betekenis in Aguirre, der Zorn Gottes, maar ziet het einde van de film toch als een waarschuwing: 

This (camera, red.) speed contains the nebulous inner space of his soul, now 

exposed as a site of struggle against the formative taboos of incest and 

National Socialism, and concretises Aguirre as the inner Other against which 

we all have to be on guard.252 

Van “the inner Other” waarvoor men op z’n hoede moet zijn tot Übermensch is slechts een kleine 

sprong. Nietzsche plaatst de Übermensch op een schaal van mens over hogere mens tot 

Übermensch: de Übermensch is een na te sterven ideaal voor de hogere mens, waarbij deze een 

soort tussenstadium is en enerzijds een aantal kenmerken bezit die hem van de massa en de 

gewone mens onderscheiden, maar anderzijds ook nog iets menselijks bezit. De hogere mens is 

vertwijfeld, onbehaaglijk, maar geeft zich nooit over en wil steeds boven zichzelf uitstijgen – iets 

waar de figuur van Aguirre duidelijk in herkenbaar is. Door zijn revolte plaatst Aguirre zich 

tegenover de maatschappij wier wetten hij naast zich neerlegt; Ursúa daarentegen 

                                                           
250 Stiles, "Fact and Fiction. Nature's Endgame in Werner Herzog's Aguirre, the Wrath of God," 164. 
251 Ghall, N., "Werner Herzog, le réel saisi par le rêve," Jeune Cinéma, no. 82 (1974): 13. 
252 Davidson, "As Others Put Plays upon the Stage. Aguirre, Neocolonialism, and the New German 
Cinema," 126. 
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vertegenwoordigt gehoorzaamheid aan die maatschappij. Aguirres wil tot macht vertaalt zich in 

een extreme drang:  

“zelfs als dat land slechts water en bomen is, dan nog zullen we er bezit van 

nemen en het bemachtigen. … Mijn manschappen meten de rijkdom in goud. 

Het is meer dan dat; het is roem en macht. Daarom veracht ik hen.”  

In deze context past het nog even terug te keren naar de status van de romantische held die 

Herzog toont, een held die als zich buitenstaander boven de rest verheven denkt: 

For Werner Herzog the everyday world is an existence of restriction, 

mediocrity, overrationality, and banal evil, an existence so deadening that 

average “normal” human beings are not aware of their own embedded 

insensitivity, not even when this deadened existence is counterpointed by the 

presence of one of Herzog’s truer, purer outsiders. … For Herzog’s audience, 

however, this juxtaposition of society and outsider ironically provides 

illumination, a revelation of Herzog’s quasi-mystical insights. The human 

societies of Herzog’s films are usually marked by their inhumanity, yet 

Herzog discloses a rare and refined humanism in the close identification of the 

isolated social outsider, the filmmaker, and his sympathetic audience.253 

Ook in de houding tegenover bijvoorbeeld de Kerk, stelt Aguirre zich buiten de moraal, naast of 

boven het geloof. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Inés die berust in haar lot omdat ze 

overtuigd is dat God Aguirre wel zal straffen. Ook de woorden van Aguirre tegen een stervende 

Carjaval op het einde van de film, passen hierin: “Vergeet niet te bidden, of het zal slecht eindigen 

met God”. Aguirre vervangt God: “Ich bin der Zorn Gottes” – de wraak van God. De scènes 

waarin dit het meest tot uiting komt, zijn ook dikwijls scènes waarin de eenzaamheid van Aguirre 

beklemtoond wordt: Aguirre, de hogere mens, als eenzame strijder voor een niet erkend doel… 

 

Herzog zelf ontkent steevast verwijzingen naar de idee van Übermensch en het misbruik daarvan 

door het nazisme. Toch is de film er niet vrij van: denken we maar aan de slotwoorden van 

Aguirre, die samen met zijn dochter ‘die reinste Dynastie’ wil stichten, het eigen bloed 

vermengen om een zuiver geslacht te scheppen. Herzog benadrukt dat de rechtstreekse link met 

Hitler zeker niet bedoeld is, omdat de enorm zware consequenties van Hitlers daden het moeilijk 

maken hem nog menselijke aspecten toe te kennen en Hitler onmiddellijk synoniem wordt met 

een demonische aberratie in de recente geschiedenis. Aguirre kent echter duidelijk nog menselijke 

gevoelens, bijvoorbeeld voor zijn dochter, de natuur, en zelfs respect voor doña Inés.254 Het 

herinnert ons aan de kritiek op de film Der Untergang (2004) van Oliver Hirschbiegel, die niet 

                                                           
253 Franklin New German Cinema p. 111 
254 Fritze, R., "Werner Herzog's Adaptation of History in Aguirre, the Wrath of God," Film and History 
15, no. 4 (1985): 82. 
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alleen wind ving omdat het een Duitse film over Hitlers laatste dagen is, maar vooral ook omdat 

Hitler en een aantal SS’ers al te menselijk voorgesteld zouden zijn.255  

Het schijnt ons in ieder geval bij het haar gegrepen de verwijzingen naar nazisme als de 

belangrijkste boodschap van de film gaan beschouwen en de rest van het verhaal volledig 

ondergeschikt maken aan de parallellen met de recente Duitse geschiedenis. Niet alleen handelt 

Aguirre als enkeling, los van enige bredere sociale of politieke beweging,256 terwijl het nazisme 

een grote sociale en politieke organisatievorm kende. We hebben ook al meermaals beklemtoond 

dat Aguirre, der Zorn Gottes bijzonder veel raakvlakken heeft met de tocht van Ursúa en de 

machtsgreep van de historische Aguirre zelf om de film enkel als parabel te beschouwen. De 

waarheid ligt naar ons inzicht veeleer in het midden van deze twee uitersten: de links naar 

actuele geschiedenis zijn zeker niet zo dominant dat Aguirre, der Zorn Gottes enkel als een film 

over het nazisme gelezen zou moeten worden, wel kan de toeschouwer deze zelf eenvoudig aan 

de interpretatie van de film toevoegen. Herzog laat de nodige ruimte voor interpretatie en eigen 

invulling. Iets waar Herzog gretig gebruik van maakt in zijn films – ook films als Fitzcaraldo of 

Woyzeck zijn niet éénduidig maar ontlenen hun kracht onder meer aan dergelijke openheid. 

Volgens ons is het zelfs twijfelachtig of Aguirre, der Zorn Gottes zo dikwijls als allegorische film 

over het fascisme gelezen zou worden indien Herzog niet de Duitse nationaliteit had of de film 

niet het Duits als voertaal had. Herzog toont immers niets meer dan iemand die gaandeweg 

iedere band met de realiteit kwijt raakt. Toch duiken in de literatuur citaten als onderstaande op. 

Had Aguirre been made by a conventional filmmaker, it would have turned 

out to be an exotic costume picture about man versus nature in the tropical 

jungle. Herzog does this, but also manages to create out of the confrontation a 

reverie on the unspeakable attractions of fascism.257 

Elsaesser legt een andere verbinding, die o.i. meer steek houdt dan de gemakkelijke vergelijking 

en verwijzing naar Hitler. In relatie tot het werk van Hans-Jürgen Syberberg, die expliciet in het 

Duitse verleden gesitueerde films maakte zoals Ludwig – Requiem für eine jungfraulichen König 

(1972), Karl May (1974) en Hitler – eine Film aus Deutschland (1977) merkt Elsaesser op dat de 

figuren van Aguirre en Fitzcaraldo eerder trekken van de Beierse koning Ludwig vertonen: ook 

Fitzcaraldo wijdt zijn leven aan het bouwen van operahuizen en het ensceneren van barokke 

spektakels waarbij hij de enige toeschouwer is.258 Elsaesser plaatst Aguirre, der Zorn Gottes tussen 

films waarin de hoofdpersonages hun eigen idealen als normen voor de hele samenleving zien en 

daardoor uiteindelijk, al mogen de bedoelingen nobel zijn, elke band met de sociale realiteit 

verliezen. 

                                                           
255 Vande Winkel, R., "Hitler's Downfall, a Film from Germany (Der Untergang, 2004)," in Perspectives 
on European Film and History, ed. Engelen, Leen and Vande Winkel, Roel. Gent: Academia Press, 
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256 Oudart, J.-P., "Un pouvoir qui ne pense, ne calcule, ni ne juge?," Cahiers du Cinéma 258-259, no. 
7 (1975): 38. 
257 Kolker, The Altering Eye. Contemporary International Cinema. 187. 
258 Elsaesser, New German Cinema. A History. 223. 
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4.5.2. Narratieve archetypen 

De lijn van de natuurlijke orde die verstoord wordt, waarop het hoofdpersonage pogingen 

onderneemt om die orde te herstellen of naar eigen hand te zetten maar daar niet in slaagt en de 

situatie enkel nog degradeert, komen we niet enkel in de films van Herzog tegen. 

De gelijkenissen met bijvoorbeeld Deus e o diabo na terra do sol (Black God, White Devil, 1964) van 

Glauber Rocha zijn treffend en vallen des te meer op omdat Herzog vertrouwd was met de films 

van de Braziliaanse cinema novo. Zo wordt de rol van Ursúa gespeeld door Ruy Guerra, een 

andere kernauteur van dezelfde stroming,259 wiens films Herzog meermaals loofde. 

Black God, White Devil handelt eveneens over een ondergeschikte (een veehouder-pachter die geen 

rechten noch vruchten van zijn arbeid krijgt) die voor de verbetering van zijn eigen levenslot wil 

vechten tegen de heersende macht, maar zeer snel afglijdt door de drang de eigen macht te 

vergroten. Net als in Aguirre, der Zorn Gottes heeft Black God, White Devil een zeer gezapig, 

gedragen tempo, vol actieloze long-takes die door het vertragen van de film de spanning 

opdrijven. Ook in deze film wordt de gekoesterde hoop op verbetering snel uitzichtloos. Hoe 

verder de film vordert (na een groei waarin het hoofdpersonage Manuel de katalysator van hoop 

voor een groep rebellen wordt), des te eenzamer wordt de queeste. Anderen sterven, lopen over 

naar de machthebbers, of delen de hoop op beterschap eenvoudigweg niet meer. Volgend citaat 

uit de film zou evengoed uit Aguirre, der Zorn Gottes afkomstig kunnen zijn: 

Een mens op deze aarde heeft geen waarde als hij de wapens niet opneemt om 

zijn lot te verbeteren. 

Ook het creatief gebruik van geluid vertoont sterke gelijkenissen met Aguirre, der Zorn Gottes. Zo 

voltrekken een aantal cruciale handelingen zich in volledige stilte waarbij er zelfs geen 

achtergrondgeluid waar te nemen valt. Een belangrijk verschil met Aguirre, der Zorn Gottes is dat 

Manuel op het einde het hopeloze van zijn zoektocht inziet, beseft dat hij zowel goede als kwade 

mensen gedood heeft, dat met moorden geen rekeningen vereffend worden of wantoestanden 

rechtgezet. In Black God, White Devil zit ook een zeer sterke sociaaleconomische en politieke 

dimensie, wat bij Aguirre, der Zorn Gottes minder het geval is. 

 

Wanneer we de narratieve lijn bekijken van een held die, tegen de krachten der natuur of de 

sociale waarden en normen in, de hemel koste wat het kost wil bestormen om er zelf de touwtjes 

in handen te houden, of om gewoonweg te realiseren wat nog niemand voor hem gedaan kreeg, 

komen we al snel bij klassieke mythologische figuren terecht. Archetypen die door de eeuwen 

heen stand houden als overbrengers van verhoudingen tussen mensen, tussen mens en natuur, 

tussen mens en cultuur, tussen mens en religie.  

Ook de mythe van El Dorado zelf, de belofte van een land vol rijkdom waar het aangenaam 

toeven is, waar arbeid en pijn onbekenden zijn, komen we in vele culturen tegen, van mythische 

verzonken of verborgen steden tot landen van honing en nectar, eeuwig leven en/of oneindige 

                                                           
259 Cineast van o.m. Os Fuzis (1964), Ternos Caçadores (1969) en Os Deuses e os Mortos (1970). 
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rijkdom. Gelijkaardige verhalen blijven naast de mythologie ook hun weg vinden in meer 

eigentijdse cultuuruitingen, zoals Paradise Lost van John Milton, Silmarillion van J.R.R. Tolkien of 

de jacht op de witte walvis in Herman Melville’s Moby Dick. 

Naast de inspiratie die uitgaat van mythes die tand des tijds doorstaan hebben, is ook de functie 

van mythes belangrijk om enerzijds de algemene zeggingskracht te begrijpen en anderzijds te 

verklaren waarom ook films soms beroep doen op mythologische archetypes om betekenis te 

genereren. In mythes zitten heel wat elementen die aan de werking van een film doen denken: het 

doorgeven van waarden en normen, het verklaren van de sociale orde, het verder leven in andere 

culturele uitingen, en bovenal, het gebruik van een individueel voorbeeld om een universeel 

perspectief aan te bieden. 260 

Al moge het werk van Joseph Campbell ruim een halve eeuw na zijn eerste publicatie heden fel 

getekend zijn door de tijd – het standaardwerk over mythologie trekt continu lijnen tussen 

mythes en psychoanalyse en tracht veel te herleiden tot een aantal Freudiaanse verhoudingen – , 

toch bevat het nog steeds een aantal cruciale invalshoeken. Zo lezen we over de betekenis van 

mythes: 

De mythologie is door het moderne intellect opgevat als een primitieve, 

onhandige poging de wereld van de natuur te verklaren (Frazer); als een 

produkt van dichterlijke fantasie uit prehistorische tijden, dat in later eeuwen 

verkeerd is begrepen (Müller); als een reservoir van allegorische lessen, 

bedoeld om het individu aan zijn groep aan te passen (Dürkheim); als een 

collectieve droom, symptomatisch voor de oerdriften in de diepten van de 

menselijke psyche (Jung); als het traditionele middel om de diepste 

metafysische inzichten van de mensen over te brengen (Coomaraswany); en 

als Gods openbaring aan Zijn kinderen (de Kerk). Mythologie is dit alles 

tegelijk.261 

Herzogs films bevatten eveneens een combinatie van al deze betekenissen. Primitieve 

verklaringen van de natuurlijke verhoudingen, fantasie, allegorie, onirische driften, metafysische 

vragen, men kan het allemaal zonder enige moeite lezen in de films van Herzog. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat er makkelijk kruisverbindingen gelegd kunnen worden met mythologische 

figuren: 

… his protagonists are possessed by the desire to reach heights that they are 

told cannot be reached. Because of this recurring theme, his films are drawn 

into constellation with a number of archetypal myths that include Icarus, 

Hyperion and Prometheus.262  

                                                           
260 Doty, W.G., Mythography. The Study of Myths and Rituals. Alabama: University of Alabama Press, 
1986, 11. 
261 Campbell, J., De held met de duizend gezichten. Antwerpen: Kosmos, 1993, 317. 
262 Prager, "Werner Herzog's Hearts of Darkness. Fitzcarraldo, Scream of Stone and Beyond," 23. 
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De figuur van Aguirre heeft niet enkel wat gemeen met Herakles, die als buitenechtelijke zoon 

van de oppergod Zeus twaalf immens zware opdrachten opgelegd krijgt om het koningschap 

over Argos te verwerven. Herakles (1962) is ook een van de eerste (kort)films van Herzog, waarin 

hij tussen beelden van stoere bodybuilders eigentijdse interpretaties monteert van de twaalf 

werken van Herakles en waarbij de opdrachten onuitvoerbaar zijn: het uitmesten van de 

Augiasstal wordt opgeroepen door een brede scanbeweging over een stort, het doden van de 

negenkoppige waterslang Hydra wier afgehakte koppen telkens weer aangroeiden, door een 

eindeloze sliert auto’s op een snelweg; het vangen van de wilde paarden van Diomedes door 

sportwagens op een racecircuit; het verjagen van de stormvogels door straaljagers – de heroïsche 

pose verliest alle relevantie in een vruchteloze, zelfs lachwekkende situatie.  

De figuur van Prometheus, die bij de goden het vuur steelt om de mensen te helpen en als straf 

aan een rots geketend wordt, alwaar zijn continu groeiende lever steeds weer door roofvogels 

verorberd wordt, komt nog dichter bij de karakteristieke hoofdpersonages bij Herzog.263 Hesiodos 

gebruikt de figuur van Prometheus om het onderscheid tussen mensen en goden te duiden, en 

het harde leven van de mensen plaats te geven.264 In Aeschylos’ tragedie Prometheus gebonden en 

Plato’s Protagoras wordt de invalshoek echter omgekeerd: de daad van Prometheus is geen vloek, 

maar een zegen voor de mensheid, die dankzij het vuur uit de greep van de natuur raakt en een 

stap vooruit zet, zich boven de dieren kan verheffen en een sociale en politieke organisatie weet 

op te bouwen die eigen is aan de mens, en niet zomaar een afspiegeling van de natuurlijke of 

goddelijke orde. In de Duitse ‘Sturm und Drang’ werd Prometheus opgevoerd als symbool voor 

het afschudden van vrees voor en de weigering tot onderwerping aan goddelijk, kerkelijk of 

aards gezag en van het afwerpen van de ketenen die de creativiteit van de mensheid of van de 

individuele kunstenaars aan banden leggen.265 Op die manier komen we opnieuw terecht bij de 

romantische idee van de kunstenaar als creatief genie. Bij Herzog slaagt de held er echter niet in 

om zijn daad tot een goed einde te brengen: de creatieve daadkracht krijgt destructieve gevolgen. 

Waar de mythische held ernaar streeft de mensheid vooruit te helpen, heeft Aguirres handelen 

uiteindelijk enkel nog het bevestigen van de eigen macht als doel. Mythische karaktertrekken 

zonder mythische doelen dus, wat sterk aansluit bij de observatie die Kolker maakt over de films 

van Herzog: 

Herzog’s is a cinema of impasse. The provocation of ambiguity, the ironies of 

the yearning hero frustrated by the rational controls of the social order or the 

irrational controls of nature are attractive to any of us still suffering the 

remnants of romanticism. But these provocations and ironies and the desires 

of doomed heroes, when allowed to go unanalysed, invite us to remove 

                                                           
263 Elsaesser, New German Cinema. A History. 222. 
264 Dougherty, C., Prometheus. New York: Routledge, 2005, 27. 
265 Moormann, E.M. and Wilfried, U., De klassieke mythologie in de kunst. Van Achilleus tot Zeus. 
Amsterdam: Rainbow Pocketboeken, 1995, 581-582. 
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ourselves from a world in which ambiguities must be sorted out and 

understood, and in which ironies provide only temporary refuge. 266 

Deze observatie hoeft echter niet te betekenen dat Herzogs films lege dozen zijn. Al bevinden de 

helden zich aan het einde van zijn films geen stap dichter bij hun doel en is Herzog soms té 

defaitistisch, voor de kijker kan het ook wel eens deugd doen vast te stellen dat er in de cinema 

niet enkel een happy end bestaat, maar dat, zoals in het reële leven, ook falen en mislukken 

oproepen tot een nieuw begin. Al lijkt men enkel in een vicieuze cirkel rondgedraaid te hebben, 

onderweg is men toch getuige geweest van een poging een ander niveau te bereiken.

                                                           
266 Kolker, The Altering Eye. Contemporary International Cinema. 195. 
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We verzinnen een verhaal om de feiten te verklaren die we niet kennen 

of niet aanvaarden; we behouden een paar ware feiten en verzinnen er 

een nieuw verhaal omheen. Onze paniek en onze pijn worden alleen 

verlicht door dat geruststellende fabuleren; we noemen het geschiedenis. 

JOSEPH CONRAD, Heart of Darkness 

5. Coda 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat Aguirre, der Zorn Gottes enerzijds een basis heeft in de 

geschiedenis, zelfs meer dan algemeen aangenomen wordt, maar zijn kracht ook haalt uit 

verbeelding en suggestie van een historisch verleden. Getrouwheid aan historische bronnen 

wordt in deze film ondergeschikt aan de manier waarop de film met particuliere gegevens en 

algemene historische evoluties omgaat. Naast een algemeen beeld van de conquista, focust 

Herzog vooral op de machtsrelaties. Al presenteert Aguirre, der Zorn Gottes zich op het eerste 

gezicht door middel van de situering aan het begin van de film, de voice-over van Carjaval en het 

documentair karakter als een film die dicht bij een historisch relaas aanleunt, Herzog gebruikt 

tijdens de film meerdere technieken om die indruk te ontkrachten. Aldus wordt niet alleen de 

kijker geactiveerd, maar neemt ook een meer universele focus de bovenhand, namelijk meer 

algemene mechanismen van een dergelijke ontdekkingstocht als conflict tussen een ideaal, 

realiteit en waanzin. Ondertussen wordt een historisch proces beschreven van verraad, 

machtsovername, de instelling van een nieuw regime en de neergang daarvan.267 

Dit wordt aangevuld met parallellen naar andere historische of actuele personen of 

gebeurtenissen, zowel parallellen die door Herzog bewust in de film worden verwerkt – zoals 

bijvoorbeeld het naam- en taalgebruik van Okello, een Afrikaanse rebel uit de 20ste eeuw – als 

door parallellen die Herzog mogelijks niet expliciet bedoelde, maar door de kijker kunnen 

worden aangevuld, afhankelijk van diens (onder meer historische) kennis. Aguirre, der Zorn Gottes 

doet ook beroep op narratieve archetypen die enerzijds de constructie van het verhaal verstevigen 

en anderzijds de herkenning en beleving door de kijker vereenvoudigen. De impact en 

geloofwaardigheid van dit alles is ook afhankelijk van de filmische uitwerking; in het geval van 

Aguirre, der Zorn Gottes voornamelijk de beklijvende acteerprestatie van Klaus Kinski en het 

gebruik van documentaire aspecten in een fictiefilm. 

                                                           
267 Garsault, A., "Portrait du traître en héros (Aguirre, la colère de Dieu)," Positif 167, no. 3 (1975): 63. 
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Figuur 3: Aguirre, een schematisch overzicht van het drieledig onderzoeksmodel 

 

Aguirre, der Zorn Gottes biedt dan ook geen standaardbeeld van een bepaalde historische 

gebeurtenis. Herzog speelt voortdurend met verschillende, soms contrasterende technieken, met 

cynisme, met feiten, fictie en fantasie. De geschiedenis wordt niet enkel lineair gepresenteerd, met 

begin, midden en einde, maar eveneens als cyclisch, waarbij men aan het einde niet dichter bij het 

doel staat dan aan het begin.268 De lineariteit van de geschiedenis wordt opgeheven door er een 

cirkelbeweging van te maken. Op het einde van de film zegt Aguirre zelfs letterlijk dat hij 

geschiedenis in scène wil zetten zoals anderen theater creëren. Het doel dat hij daarbij formuleert, 

namelijk volledig Nieuw-Spanje onderwerpen, kan op dat ogenblik enkel nog als een farce 

gelezen worden. Van zijn droom de wereld een andere toekomst te geven en zo de geschiedenis 

in te gaan, zoals hij die uitte vlak voor de moord op Ursúa, blijft niets heel, tenzij in zijn eigen 

waan. Aguirre staat er op het vlot, te midden van een gigantische rivier die ze niet konden 

beheersen, waarvan ze de oevers nauwelijks betreden hebben, omgeven door de lijken van zijn 

laatste metgezellen, omringd door kleine aapjes die het vlot overnemen. Geschiedenis wordt er 

                                                           
268 Carré, La quête anthropologique de Werner Herzog. Documentaires et fictions en regard. 202-
203. 
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niet alleen synoniem met het failliet van een welbepaalde tocht, maar door de vele verwijzingen 

naar andere historische gebeurtenissen en lijnen, de vermenging van feit en fictie en het spel 

tussen het documentair karakter en het herhaaldelijk ontkrachten ervan ook synoniem met het 

failliet van westers imperialisme. Geschiedenis wordt gepresenteerd als iets dat geënsceneerd kan 

worden, als een subjectieve constructie. 

Het herinnert ons aan wat Herzog in zijn Minnesota Declaration schrijft, een tekst die hij in 1999 

opstelde na het bekijken van een aantal televisiedocumentaires: 

There are deeper strata of truth in cinema, and there is such a thing as poetic, 

ecstatic truth. It is mysterious and elusive, and can be reached only through 

fabrication and imagination and stylization.269 

Voor Herzog ligt waarheid niet in principes van cinéma vérité, maar in een mix van constructie, 

verbeelding en stilering die een poëtische waarheid kunnen oproepen. 

 

 

 

                                                           
269 Herzog, W., "The Minnesota Declaration. Truth and Fact in Documentary Cinema," in Herzog on 
Herzog, ed. Cronin, Paul and Herzog, Werner. London: Faber and Faber, 2002, 301. 
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1. Inleiding 

 

Ludwig is bij uitstek een film waarin individu en geschiedenis met elkaar verbonden worden. 

Visconti versterkt die wisselwerking door – wat een constante is in zijn oeuvre – film als 

‘Gesammtkunstwerk’ te benaderen: verhaal, beeld en muziek worden tot één samenhangend en 

betekenisversterkend geheel opgebouwd. 

In Ludwig liggen de persoonlijke en maatschappelijke laag dichter op elkaar, mede omdat Ludwig 

als hoofdpersonage een koning heeft in plaats van een historische randfiguur als Aguirre. Ook de 

opbouw van de film, geconcentreerd op biografische ankerpunten, noopt ons in het eerste deel 

sterk te focussen op die samenhang tussen individueel en historisch gebeuren. De lagen van het 

filmisch en historisch verhaal staan hier centraal.  

 

Het tweede deel wijden we aan de manier waarop een historiserende lectuur – waarbij de kijker 

historische betekenis detecteert – al dan niet gestimuleerd wordt. Gezien de aard van de film zal 

onvermijdelijk terug verwezen worden naar het eerste deel, enerzijds omdat de film zelf 

opgebouwd is rond historische momenten en evoluties, anderzijds omdat heel wat elementen van 

historiserende lectuur ook al in het eerste deel naar boven komen.  

 

Het derde deel zal focussen op de intermedialiteit, wat bij Visconti’s zogenaamde 

Gesammtkunstwerk een aanzienlijke rol speelt. 





 

 

Film, boek. Kunst. 

We hebben de keuze. 

Wij mensen, wij hebben de keuze. Wij kunnen onze rol in het drama van 

het leven opnemen, elk van ons, en dan maken we een goede kans onszelf 

tijdens de daad van het toneelspelen te ontdekken. In de wederzijdse 

blikken van de acteurs die wij allemaal zijn, in onze reacties op de cues 

van de dialogen, in de voorgeschreven angsten en ontknopingen die we 

met elkaar delen, daarin vinden we onze identiteit, daarin worden wij 

zichtbaar. 

PAUL VERHAEGHEN, Omega Minor 

 

2. Individu en geschiedenis 

De naam ‘Ludwig II van Beieren’270 roept het beeld op van de ‘droomkoning’, de wereldvreemde 

jeugdige vorst die zo sterk in een fantasiewereld opging dat hij er ten langen leste in verzoop. De 

eenzame figuur, de uitingen van zijn fantasie – zoals de droomkastelen die hij liet (ver)bouwen, 

waarvan Neuschwannstein het meest exuberante voorbeeld is –, het mecenaat van de componist 

Richard Wagner of het mysterie van zijn dood inspireerden dan ook vele kunstenaars.  

Het leven van Ludwig II van Beieren lijkt als een drama zonder laatste scène. 

Dit heeft een aantal schrijvers, poëten en cineasten ertoe aangezet om zijn 

leven met nog meer fantasie en tragiek aan te vullen. 271 

Toch is het goed te beseffen dat Ludwig meer was dan enkel een droomkoning, zoals één van de 

talloze biografen opmerkt: 

He was apolitical yet better informed on world affairs than most, and he was 

addicted equally to nature and the arts. 272 

Visconti lijkt zich daarvan bewust: Ludwig is geen eendimensionale biografische film los van tijd 

en ruimte, maar verbreedt het beeld van zijn leven en omgeving door naast de figuur van Ludwig 

meerdere personen te belichten die elk sterk op één aspect focussen, zoals Wagner – kunst, de 

biechtvader en Ludwigs moeder – geloof, koningin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije – 

aristocratie, zijn ministers – politiek. Daarnaast vermeldt Visconti ook heel wat historische 

gebeurtenissen. Omdat deze niet alleen als kader dienen voor de film, maar een groot deel van 

het filmisch verhaal vorm geven en het maatschappelijke klimaat van Ludwigs leven schetsen, is 

                                                           
270 In het Nederlands zouden we eigenlijk ‘Lodewijk II van Beieren’ moeten schrijven, maar gezien 
de leesbaarheid van de naam Ludwig in het Nederlands en het gelijknamig zijn van de film, 
gebruiken we Ludwig in plaats van Lodewijk. Net als bij de andere films, wordt de naam van de 
figuur niet-cursief, de naam van de film cursief gedrukt. 
271 Gesquière, I., "De geheimzinnige dood van Ludwig II van Beieren," in Koningsmoorden, ed. 
Verschaffel, Tom. Leuven: Universitaire Pers, 2000, 246. 
272 Von Burg, K., Ludwig II of Bavaria. The Man and the Mystery. Windsor: Windsor Publications, 1989, 
1. 
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het gewicht op de historische sleutelmomenten en de manier waarop Visconti die behandelt 

bijzonder groot, zeker in vergelijking met de andere films die we behandelen. Dit vormt dan ook 

de kern van dit deel, tussen een beknopte situering van de film en een verbreding van het 

spectrum aan de hand van de nevenpersonages. 

 

2.1.  Ludwig en Luchino Visconti 

2.1.1. Een aristocraat in de ban van een koning 

Na Morte a Venezia (Death in Venice, 1971) was Visconti van plan ‘De toverberg’ van Thomas 

Mann te verfilmen. Tijdens de zoektocht naar locaties daarvoor raakte hij in de ban van Ludwigs 

kastelen en besliste een film aan Ludwig II van Beieren te wijden. Meerdere auteurs wezen al op 

de parallellen tussen Visconti, van aristocratische komaf, en een monarch die zijn macht ziet 

afkalven: een man die buiten zijn tijd stond, de bewondering voor Wagner, bouwen en 

verbouwen,273 homoseksualiteit.274 

Doorheen de film en onze tekst zal duidelijk worden dat Visconti parallellen trekt tussen de 

teloorgang van aristocratische privileges en van Koninklijke privileges. Een citaat van Visconti 

zelf verwoordt de rode draad van Ludwig als volgt: 

Il forme, avec Les Damnés et Mort à Venise, une sorte de trilogie sur 

l’Allemagne moderne : la transformation radicale d’une société qui succombe 

pour céder la place à une nouvelle société, la désagrégation d’une grande 

famille, l’évolution psychologique d’un personnage, dans ce cas d’un 

personnage exceptionnellement complexe, totalement hors norme. Le 

souverain bavarois souffrait de multiples complexes, de complexe maternel au 

délire de grandeur ; mais du fait qu’il était parfaitement incapable de vivre 

dans la réalité et de la contrôler, il avait développé des frustrations et des 

dérangements tels qu’ils finirent par l’écraser. (…) En outre, il aspirait à être 

une sorte de souverain Renaissance, un Laurent de Médicis moderne, mais il 

ne se rendait pas compte que le monde dans lequel il vivait était 

complètement différent de celui de la Renaissance italienne.275 

 

Ludwig is een film in twee delen, waarbij de focus in het eerste deel op de verhouding met 

Wagner ligt; het tweede deel behandelt voornamelijk de vervreemding van Ludwig en het 

complot dat opgezet wordt om hem van de troon te stoten. 

                                                           
273 Visconti verbouwde verschillende oude gebouwen. 
274 Servadio, G., Luchino Visconti. A Biography. New York: Franklin Watts, 1983, 203. 
275 Costantini, C., L'ultimo Visconti. Milano: Sugar, 1976, 20. Geciteerd in Schneider, M. and Schirmer, 
L., Visconti. Arles: Actes Sud, 2009, 228. 
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Ludwig werd voornamelijk op locatie gedraaid in de kastelen van Ludwig in Zuid-Duitsland. Het 

hoofdpersonage wordt vertolkt door Helmut Berger, die ook al meespeelde in twee andere films 

van Visconti: in de episode La strega bruciata viva binnen de film Le Streghe (The Witches, 1967) 

met afzonderlijke episodes van Mauro Bolognini, Vittorio De Sica, Pier Paolo Pasolini, Franco 

Rossi en Visconti, en in La caduta degli dei (1969). Na Ludwig zou Berger ook nog een hoofdrol 

opnemen in Gruppo di famiglia in un interno (1974) van Visconti.  

Visconti had de gewoonte acteurs meermaals te casten – zie ook de meerdere rollen voor Claudia 

Cardinale, Alain Delon of Silvana Mangano. Fascinerend is dat Visconti hun telkens een andere 

soort rol gaf, als wilde hij zijn eigen bereik als regisseur verbreden. Door eenzelfde acteur totaal 

verschillende types te laten neerzetten suggereert Visconti ook dat de verschillende types polen 

zijn van één en dezelfde persoon. In het geval van Berger kan men zelfs een evolutie zien, van 

Martin in La caduta degli dei als misdadig, over Ludwig die ondanks zijn zwaktes ook kwaliteiten 

heeft in zijn grandeur en drang naar esthetiek, tot Konrad in Gruppo di famiglia in un interno als 

idealist die zijn leven lijkt te geven voor zijn ideeën. Doorheen die metamorfoses werd Berger als 

acteur gedwongen zijn personages neer te zetten met respectievelijk een archaïsche acteerstijl en 

groteske stilering, over complexiteit, tot een meer hedendaagse vertolking.276 

Koningin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije, vertolkt door Romy Schneider, vormt het tweede 

centrale personage. De anekdote wil dat Visconti haar vroeg een rol te spelen waarmee ze al 

bekend was, zelf denkend aan de Sissi-reeks van Ernst Marischka. Schneider dacht niet aan Sissi, 

maar verwachtte opnieuw in het vel van een hoer te moeten kruipen.277 Visconti had namelijk al 

met Romy Schneider gewerkt in 1962 voor de kortfilm Il Lavaro (deel van de episodenfilm Boccacio 

’70 met ook nog episodes van Fellini, De Sica en Monicelli) en was eind jaren zestig van plan om 

een (niet-gerealiseerde) film met Romy Schneider te draaien.278 

Wagner wordt vertolkt door Trevor Howard, een Brits acteur bekend van o.m. The Third Man 

(Carol Reed, 1949) en Mutiny on the Bounty (Lewis Milestone, 1962). 

Ludwig kwam oorspronkelijk in 1973 in de cinema in een door de producers gereduceerde versie 

van 3 uur. Eind jaren ’70 kochten enkele medewerkers de filmstock op en herwerkten de film op 

basis van Visconti’s aantekeningen tot de oorspronkelijke lengte van 4 uur. Het is deze 

‘definitieve’ versie die op dvd uitgebracht werd en die we gebruiken.279  

 

                                                           
276 Bantcheva, D., "Les personnages viscontiens," in Visconti dans la lumière du temps, ed. 
Bantcheva, Denitza. Condé-sur-Noireau: Corlet Publications, 2008, 141-143. 
277 Stirling, M., Luchino Visconti. Amsterdam: Meulenhof, 1982, 241. 
278 Lagny, M., Luchino Visconti. Vérités d'une légende. Paris: Durante, 2002, 72. 
279 Zie onder andere Nowell-Smith, G., Luchino Visconti. London: British Film Institute, 2003, 174-175. 
Gebruikte dvd-editie: Visconti, L., Ludwig. A-film, 2004 (1972), DVD. 
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2.1.2. Verandering als stasis 

Centraal thema in Visconti’s films is dikwijls de vraag hoe mensen en maatschappelijke 

verhoudingen veranderen om toch weer dezelfde te blijven. Daarbij toont Visconti voornamelijk 

dromers die er niet in slagen de verwachtingen van hun tijd in te lossen. 

Luchino Visconti ist der Poet des Zerfalls und des Todes, der filmische 

Visionär der Zerstörung und des Niedergangs von Menschen und 

Mentalitäten, von Gesellschaft, Klasse, Kultur.280 

In Ludwig is die neergang nog prominenter aanwezig door het gebruik van de getuigenissen 

binnen het onderzoek naar Ludwigs geestesgesteldheid doorheen de film, waardoor de kijker van 

bij aanvang weet heeft van Ludwigs onttroning. De onverzoenlijkheid voor Ludwig van droom 

en werkelijkheid wordt met het vorderen van de film nog explicieter maar is ook in de eerste helft 

van de film al prominent aanwezig, o.m. met de oorlog tegen Pruisen in 1866, het vertrek van 

Wagner en het annuleren van het geplande huwelijk met Sophie. Ludwig is dan ook geen biopic 

die de historische figuur verheerlijkt, maar een film die ook Ludwigs zwaktes blootlegt. De vorst 

is duidelijk een mens van vlees en bloed, die er niet in slaagt zijn idealen in te bedden in de 

sociale en politieke context en ze slechts in beperkte mate kan realiseren – gebonden door gebrek 

aan realiteitszin, maatschappelijke beperkingen en historische evoluties. Door te kiezen voor een 

historisch kantelmoment, wordt geschiedenis niet statisch of cyclisch, maar een proces van vallen 

en opstaan. Visconti’s personages zijn geen toekomstgerichte helden, niet de volgende 

machthebbers of sleutelfiguren, maar diegenen die hun privileges zullen kwijtspelen.281 Door zijn 

helden in crisis- of overgangssituaties te plaatsen, drijft hij hen tot het uiterste. Visconti zelf zei 

naar aanleiding van de film Gruppo di Famiglia in un Interno (1974): 

Les personnages de mes films, de leur propre choix ou contraints par les 

circonstances, finissent par se trouver face à face avec eux-mêmes. La 

protection qui peut venir de l’amour ou de la famille leur vient à manquer, les 

privilèges du pouvoir ou de l’argent ne suffisent plus à les protéger. Ils sont 

seuls. Sans pouvoir changer quoi que ce soit à leur situation. Et souvent même 

sans même plus le désir, la volonté de le faire.282 

De films La caduta degli dei, Morte a Venezia en Ludwig worden dikwijls als ‘Duitse trilogie’ 

bestempeld. De eerste en de laatste spelen zich af in Duitsland, Morte a Venezia is gebaseerd op het 

boek Der Tod in Venedig van Thomas Mann.283 De observatie van Bertellini over de figuur van 

                                                           
280 Grob, N., "Jenseits der Welt, die Gott erschaffen hat. Anmerkungen zu Visconti," in Visconti, ed. 
Schüler, Rolf. Berlin: Berliner Filmkunsthaus Babylon, 1995, 53. 
281 Larère, O., "Décadence, famille et structure sociale," Caméra/Stylo, no. 7 (1989): 26. 
282 Visconti, L., "Je raconte des histoires comme je raconterais un requiem," Avant-scène du cinéma 
6(1975): 5. 
283 Voor een opsomming van de inspiratiebronnen van deze films, zie onder meer Lagny, Luchino 
Visconti. Vérités d'une légende. 81-82. 
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Gustav Aschenbachs eenzaamheid als kunstenaar lijkt wel eveneens op het lijf van de figuur van 

Ludwig geschreven: 

The artist’s difference, as the most extreme form of bourgeois individualism, 

makes him a sensitive, overexposed, and lonely figure – no more the elected 

minstrel of a social class’s distinguished hauteur and disciplined integrity. 

Aschenbach’s physical death appears then as the conclusive episode of a 

gradual confrontation with Beauty and his own existential decay.284 

Vermits de meeste films van Visconti zich afspelen binnen de (tanende) aristocratie, waar het 

uiteenvallen van de familie de voorbode wordt van het prijsgeven van privileges, lezen velen er 

een kritiek in op de aristocratie. De films van Visconti gaan echter dieper dan enkel een 

makkelijke kritiek op een bepaalde laag van de samenleving. Veeleer wordt de (intellectuele) elite 

tegenover de macht van de massa, van de publieke opinie, van de middelmaat geplaatst.285 Niet 

enkel door de typering van bijvoorbeeld bedienden of randfiguren, maar in Ludwig ook door het 

verzet van het volk tegenover Wagners geprivilegieerde aanwezigheid in München of door 

bijvoorbeeld het scherpe contrast van het Koninklijke vermaak, opera en theater met de drank- en 

zangstonde van Ludwigs bedienden. Door Ludwig aan die laatste te laten participeren, plaatst 

Visconti enerzijds een kritische noot bij de door de elite als ‘superieur’ ervaren edele ontspanning 

en cultuur: de boog kan niet altijd gespannen staan. Anderzijds wordt daarmee ook de dubbele 

moraal van (een deel van) de elite ontmaskerd: wat men openlijk verguist, daaraan participeert 

men in het geheim… De fascinatie van Visconti voor de aristocratie is dan ook dubbel: enerzijds 

een bewondering voor de afgesloten wereld waarin die zich dikwijls waant, anderzijds een sterk 

bewustzijn van de onomkeerbare neergang als geprivilegieerde klasse: 

Les plus réussis des aristocrates viscontiens sont en effet des créatures à la fois 

fascinantes et repoussantes, qui ont la beauté crépusculaire des idoles 

déchues.286 

Binnen de literatuur over het oeuvre van Visconti wordt dan ook dikwijls gewezen op het 

pessimisme van de latere films. Toch hoeven die niet dusdanig ervaren te worden. Al schetst 

Visconti in films als Ludwig, Morte a Venezia of L’innocente (1976) de neergang van de elite en de 

onmacht van kunst om werkelijk verandering te stimuleren, ondertussen beleven de figuren wel 

schoonheid en schenken ze die ook aan de volgende generaties. De kastelen van Ludwig en 

Wagners opera’s blijven mensen aanspreken en fascineren. Een historiserende lectuur van Ludwig 

is er dan ook een die zowel de sterktes en zwaktes van Ludwig als figuur en van de monarchie als 

machtsinstrument toont. 

 
                                                           
284 Bertellini, G., "A Battle "d'arrière-garde": Notes on Decadence in Luchino Visconti's "Death in 
Venice"," Film Quarterly 50, no. 4 (1997): 14. 
285 Sanzio, A., "Décadence et modernité," Caméra/Stylo, no. 7 (1989): 30. 
286 Pache, R., "L'univers de l'aristocratie," in Visconti dans la lumière du temps, ed. Bantcheva, 
Denitza. Condé-sur-Noireau: Corlet Publications, 2008, 81. 
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2.1.3. Een adellijk beeld 

2.1.3.1. Een spiegel van het verleden 

Net als bij zijn andere films heeft Visconti heel wat in het werk gesteld om Ludwigs wereld zo 

getrouw mogelijk weer te geven. Niet alleen werd er grotendeels op locatie gefilmd in Beieren, de 

kastelen van Ludwig incluis, ook de rest van de setting en kostumering werd met precisie 

ingevuld, zo getuigt onder meer Piero Tosi, costumier voor Ludwig.287 Maar biedt Visconti ons 

enkel een getrouw beeld, of doet hij er meer mee? Visconti versterkt het feitelijk karakter ook door 

alle scènes binnen het kader van de getuigenissen in te passen en gebruikt ook een aantal 

mechanismen in de mise-en-scène om de toenemende vereenzaming van Ludwig weer te geven. 

Zo alludeert Visconti op de rusteloosheid van Ludwig door hem naarmate de film vordert telkens 

opnieuw van kasteel of verblijfplaats te laten wisselen, als was hij opgejaagd wild dat zich tracht 

te verbergen. Ludwig bevindt zich ook meer en meer in afgesloten ruimtes die een toenemend 

surreëel karakter krijgen. Waar Ludwig zich in de eerste helft van de film terugtrekt in een 

donkere slaapkamer met artificiële maanhemel die nog verwijst naar de buitenwereld, al is het 

dan een niet-tastbare werkelijkheid, zien we Ludwig in de tweede helft van de film voornamelijk 

in besloten ruimtes waar de voeling met de externe wereld helemaal verdwenen is. Zo zien we 

hem onder meer in de overladen slaapkamer waar geen daglicht lijkt binnen te komen en 

waarvan we de vensters niet kunnen zien, in de kunstmatige, kitscherige Venusgrot waar hij 

Kainz laat aankomen, in de eetzaal met het mechanisme waardoor de gedekte eettafel vanuit de 

onderliggende keuken in de eetkamer opgetild wordt zodat Ludwig niet in contact komt met de 

dienaren. Waar in andere films van Visconti het delen van de maaltijd een essentiële sociale 

functie vervult, wordt tafelen in Ludwig een bevestiging van de eenzaamheid.288 De extreme 

voorzorg waarmee Ludwig aan tafel het contact met dienaren vermijdt, duidt daarnaast ook op 

het vasthouden aan het onderscheid tussen klasses. De laatste binnenruimte waarin we Ludwig te 

zien krijgen, is de kamer in Neuschwannstein waar hij opgesloten wordt. In tegenstelling tot de 

andere ruimtes zijn de gordijnen hier open en is er daglicht aanwezig, maar de omstandigheden 

laten geen illusie open. De buitenwereld heeft zijn wil aan hem opgelegd, maar hij is daarbij 

gereduceerd tot een gevangene die er enkel naar mag kijken. 

Eveneens verbonden aan het gebruik van ruimte, is de tegenstelling tussen binnen- en 

buitenopnames. Binnen bevindt Ludwig zich steevast in gesloten of besloten ruimtes, meestal 

alleen tot een ander personage zijn wereld binnendringt. Bij de buitenscènes is Ludwig vrijwel 

nooit alleen maar vergezeld van onder andere Elisabeth, Hornig, Kainz. Ludwig slaagt er niet in 

anderen buiten te houden uit zijn (innerlijke en uiterlijke) wereld en slaagt er evenmin in zijn 

wereld naar buiten te extrapoleren: de financiële realiteit doorkruist zijn artistieke dromen, 

Elisabeth doorziet zijn gevoelens en ambities, Kainz doorprikt de illusie van het leven als theater.  
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De setting en kostumering van Ludwig sluiten aan bij dit theatrale. Visconti representeert Ludwigs 

wereld zo objectief mogelijk, maar de mimesis primeert op een bezielde werkelijkheid. Ludwigs 

dromen en droomwereld blijven objecten zonder brug naar beleving. Hij verlangt naar iets 

anders, maar kan de werkelijkheid niet overstijgen.289 Ook de film zit gevangen in die tweespalt. 

Of wil Visconti daarmee net dichter komen bij Ludwig, die in zijn nostalgie evenzeer de greep op 

de werkelijkheid verloren had?  

2.1.3.2. Kleuren die licht en warmte absorberen 

Het gebruik van licht sluit perfect aan bij het ruimtelijk gebruik dat we net beschreven. Naarmate 

de film vordert, zijn de overgordijnen meer en meer gesloten en wordt op het laatst alles in 

duisternis gehuld of louter door kunstlicht belicht. De tegenstelling tussen licht en donker wordt 

al vroeg in de film uitgespeeld, bijvoorbeeld door in scènes met Elisabeth enkel Ludwigs silhouet 

te laten zien terwijl Elisabeth wel duidelijk weergegeven wordt. Men kan er niet alleen de 

tegenstelling tussen dag en nacht mee verbinden, maar dit ook zien als esthetisch equivalent voor 

realiteit versus het streven naar idealen.290 De idealen blijven in duisternis gehuld, de realiteit zal 

de dromen buiten sluiten. 

De kleur en bijhorende sfeer waarin Ludwig zich het best thuis voelt, is duidelijk donkerblauw: 

het blauw van de nacht, de kleur die geassocieerd wordt met rede (en koelheid), terwijl Ludwig 

net zo graag een gevoelsmens zou zijn. De scènes waarin het rood domineert – de scène met 

Kainz in de Venusgrot bijvoorbeeld – voelen veel kunstmatiger aan, geforceerd, als 

wanhoopspogingen om de romantiek op te roepen waaraan Ludwig zich niet ten volle durft 

overgeven. 

Het lijkt wel een tegenstelling: Ludwig, de volbloed romanticus, als rationeel wezen. Toch is dit 

de tweespalt die Visconti suggereert: al laat Ludwig zich in zijn bouwwoede en mecenaat van 

Wagner leiden door zijn passies, dit zijn vrij rationele keuzes, daden die een waarneembaar 

resultaat opleveren dat ook voor de buitenwereld tastbaar is. Ludwig heeft het echter bijzonder 

moeilijk zich over te geven aan persoonlijke romantiek, om zijn eigen leven in te richten zoals hij 

zou willen. Enerzijds omdat hij gevangen zit in een kader, anderzijds omwille van twijfels rond 

zijn seksuele geaardheid, uit onzekerheid en schrik voor het onbekende. In de keuze voor Wagner 

blijft Ludwig vasthangen aan een jeugdliefde, de modellen voor zijn kastelen liggen alle in het 

verleden. Het is geen architectuur die vooruitkijkt, maar achteruitkijkt. Vandaar het beeld van 

Ludwig in het duister en met een blauwe zweem om zich: hij slaagt er niet in het kader te 

doorbreken of aan te vullen – zelfs niet in zijn persoonlijk leven. Ludwig als een figuur die 

progressief wil zijn maar daardoor zo behoudsgezind is als maar zijn kan. 
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2.1.3.3. De camera als neutrale waarnemer 

Ludwig bezit, net als de meeste films van Visconti, voornamelijk rustig camerawerk; de film 

beweegt zich aan een gezapig tempo dat nog vertraagt naar het einde van de film toe.291 Net als in 

zijn andere films van de jaren zestig en zeventig maakt Visconti in Ludwig veelvuldig gebruik van 

de zoom, niet om extreme close-ups te genereren, maar om de link tussen deel en geheel weer te 

geven. De verhoudingen van het beeld blijven op menselijke schaal, de camera onopgemerkt.292 

Eigenlijk is de camera als actor vrijwel afwezig: buitengewone camerastandpunten worden 

vermeden, net als opvallende brandpuntafstanden of dieptewerking. De camera staat ten dienste 

van een zo ‘neutraal’ mogelijke weergave binnen het onderzoek dat loopt tegen Ludwig.  

 

2.2. De historische ijkpunten 

2.2.1. Een prille koning 

Visconti begint de film in 1864. Na een korte biechtscène krijgen we de kroning te zien. Ludwigs 

vader, Maximiliaan II van Beieren, stierf na enkele maanden ziekte op 9 maart 1864; Ludwig 

(°1845) was als oudste zoon troonopvolger en werd op achttienjarige leeftijd tot koning gekroond. 

De troonsbestijging van Ludwig vond al plaats met een interne plechtigheid op 10 maart 1864, 

daags na het overlijden van zijn vader.293 Ook in de film toont Visconti een kroning voor 

ingewijden waarbij enkel familie en gezaghebbers van Kerk en Staat aanwezig zijn. Ludwig toont 

zich onzeker, heeft last van bevende handen en slaat de champagne achteloos achterover om zijn 

zenuwen de baas te kunnen. Een detail dat ook Otto von Bismarck noteerde na een ontmoeting 

met Ludwig in 1863, een jaar eerder: 

In den Pausen des Gesprächs blickte er über seine Frau Mutter hinweg an die 

Decke und leerte ab und zu hastig sein Champagnerglas, dessen Füllung, wie 

ich annahm, auf mütterlichen Befehl verlangsamt wurde, so daß der Prinz 

mehrmals sein leeres Glas rückwärts über seine Schulter hielt, wo es zögernd 

wieder gefüllt wurde. Er hat weder damals noch später die Mäßigkeit im 

Trinken überschritten, ich hatte jedoch das Gefühl, daß die Umgebung ihn 

langweilte und er den von ihr unabhängigen Richtungen seiner Phantasie 

durch den Champagner zu Hilfe kam. 294 
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Visconti gebruikt niet enkel het detail van de drank, maar evenzeer het weifelend karakter en de 

onzekerheid. Geen majesteitelijke grandeur, zelfingenomenheid of grootse woorden: de scène 

duurt ruim 6 minuten, maar is quasi woordeloos, afgezien van het voorstellen van enkele gasten 

en het vragen van een extra glas champagne. 

Minstens even betekenisvol is de manier waarop de scène afgesloten wordt: nog vóór de 

eigenlijke kroning, op het moment dat Ludwig naar voren treedt om de kroon in ontvangst te 

nemen, wordt het beeld langzaam zwart. Het glorieuze moment waarop Ludwig onderstaande 

eed uitsprak, wordt achterwege gelaten. 

Der allmächtige Gott hat meinen teueren vielgeliebten Vater von dieser Erde 

abberufen. Ich kann nicht aussprechen, welche Gefühle meine Brust 

durchdringen. Groß ist und schwer die mir gewordene Aufgabe. Ich baue auf 

Gott, daß er mir Licht und Kraft schicke, sie zu erfüllen. Treu dem Eide, den 

ich soeben geleistet habe, und im Geiste unserer durch fast ein halbes 

Jahrhundert bewährten Verfassung will ich regieren. Meines geliebten 

Bayernvolkes Wohlfahrt und Deutschlands Größe seien die Zielpunkte meines 

Strebens. Unsterstützen Sie mich alle in meinen inhaltsschweren Pflichten! 295 

De bede van Ludwig, een jonge koning die vanuit zijn functie niet enkel economische en politieke 

staatszaken ter harte nam, maar minstens evenveel belang hechtte aan de culturele 

voorbeeldfunctie van een koning en de mogelijkheden om als mecenas kunst en cultuur te 

stimuleren, past in de veelbewogen tijden. Beieren was op dat ogenblik deel van de Duitse Bond, 

opgericht in 1815 na de ontbinding van het Heilige Roomse Rijk (1806) en de nederlagen van 

Napoleon in 1814 (Leipzig) en 1815 (Waterloo) om via een militaire eenheid van Duitsland Franse 

of Russische expansie tegen te houden.296 In 1834 werd binnen de Duitse Bond ook een douane-

eenheid gevormd om de economische integratie te stimuleren. Binnen de Duitse Bond waren 

Pruisen en Oostenrijk het meest invloedrijk, maar beiden maakten aanspraak op de hegemonie 

over de Duitse Bond. Onder de Pruisische minister-president Otto von Bismarck werd de 

rivaliteit met Oostenrijk-Hongarije op de spits gedreven, wat zou leiden tot de oorlog in 1866, de 

uiteindelijke afscheuring van Oostenrijk en de vorming van het Duitse Keizerrijk in 1871. 

2.2.2. 1866: Oorlog tegen Pruisen 

Een volgend historisch ijkpunt is de oorlog tegen Pruisen in 1866. In de film van Visconti wordt 

de oorlog niet rechtstreeks uitgebeeld en pas vermeld eens hij al bezig is. In het buitenverblijf in 

Berg, weg van de regering en het machtscentrum München, komen generaals verslag uitbrengen 

van het front. De generaals worden niet ontvangen, Otto wel. Ludwigs jongere broer is duidelijk 

aangeslagen door wat hij op het front gezien en meegemaakt heeft. Ludwig vraagt Otto wat de 
                                                           
295 Ibid., 42. 
296 Boterman, F., Moderne geschiedenis van Duitsland 1800-heden. Amsterdam: Arbeiderspers, 
2005, 53-55. 
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generaals van hem willen: “Dat je terugkeert naar München. Jij bent de koning!” Otto voegt eraan 

toe dat ze de oorlog aan het verliezen zijn; Ludwig wijst naar zijn plafond waar een mobiel met 

de vier kwartieren van de maan ronddraait.297 Na een korte dialoog over hun gezamenlijke jeugd, 

zegt Ludwig: “Ik heb deze oorlog niet gewild. Dat moet iedereen weten. Laat dat duidelijk zijn.” 

Als Otto zegt dat hij terug moet naar het front om hun Oostenrijkse bondgenoten, hun neven, niet 

teleur te stellen, voegt Ludwig eraan toe dat ook de Pruisen hun neven zijn… Hun moeder was 

immers Marie van Pruisen en de stamboom van de familie Wittelsbach reikt terug tot Otto I die in 

1180 hertog van Beieren werd en één van de meest invloedrijke families werd in het Duitstalige 

grondgebied, met vele vertakkingen over het Europese continent.298 Door middel van een 

eenvoudige korte dialoog geeft Visconti de hartverscheurende keuze weer die Ludwig (en zijn 

ministers) maandenlang rusteloos maakte: welke kant men ook koos, er waren altijd nadelen aan 

verbonden. Ludwig voegt er bovendien nog aan toe:  

Ludwig: We doen alles binnen de familie. We voeren oorlog, we trouwen, 

krijgen kinderen. We zijn incestueus en broedermoordenaars zonder te 

weten waarom. 

Otto:  Als koning had je de oorlog kunnen verbieden. 

Ludwig: Dat heb ik gedaan en ik zeg wat ik vind: wat mij betreft bestaat deze 

oorlog niet. Zeg tegen de generaals dat de koning niet weet dat er 

oorlog is. 

Naast het nogmaals beklemtonen dat hij persoonlijk niets met de oorlog te maken wil hebben, 

introduceert Visconti ook de soms al te nauwe familiebanden die aan de grond zouden kunnen 

liggen van de (al dan niet vermeende) waanzin van familieleden uit het geslacht Wittelsbach. 

Als Ludwig aan kapitein Dürckheim, die later komt vertellen dat de oorlog verloren is, opgelucht 

zegt dat hij blij is dat de oorlog voorbij is en zo kort geduurd heeft, antwoordt deze dat die zeven 

weken voor de deelnemers een eeuwigheid leken. Wanneer Ludwig hem zegt dat hij de oorlog 

niet gewild heeft, antwoordt Dürckheim: 

Vergeef me, Sire. Sta toe dat een gewone man z'n mening uit. U zegt dat u in 

waarheid wilt leven. U bedoelt te zeggen dat u in vrijheid wilt leven volgens 

uw eigen gevoel en smaak. Zonder hypocrisie en leugens. Is het niet? Volgens 

mij heeft de waarheid niets te maken met deze zoektocht naar ’t onmogelijke. 

De vrijheid van enkelingen heeft niets gemeen met de echte, ware vrijheid. De 

vrijheid die van alle mensen is en waar ieder van ons evenveel recht op heeft. 

Een repliek waarin de tegenstelling tussen aristocratie en democratie gevat wordt. 

 

                                                           
297 Ludwig had effectief dergelijke mobiel met maan, regenboog en blauwe hemel in zijn 
slaapkamer in Hohenschwangau. Blunt, W., The Dream King. Ludwig II of Bavaria. Harmondsworth: 
Penguin Books, 1973, 160. 
298 Zie Hüttl, L., Das Haus Wittelsbach. Die Geschichte einer europäischen Dynastie. München: 
Heyne, 1980. Ook de Duitse dynastie van de Hohenzollern was één van de grote dynastieën. 



Ludwig: een bevroren (ogen)blik  

 

 131 

De oorlog tegen Pruisen in 1866 volgde op Pruisens expansiedrang en de voortrekkersrol die 

Pruisen speelde in het ontstaan van een verenigd Duitsland. Bismarck wilde na zijn aantreden als 

Pruisisch minister-president in 1862 de Pruisische monarchie en de conservatieve staatsstructuur 

behouden, maar ook haar oppermacht in Noord-Duitsland verzekeren, waarvoor de invloed van 

Oostenrijk in de Duitse Bond moest slinken.299 De oorlog tegen Denemarken in 1864 had 

aangetoond dat Engeland en Rusland zich liever afzijdig hielden bij Centraal-Europese conflicten; 

de weg lag open.300 Pruisen provoceerde in 1866 Oostenrijk door Holnstein te bezetten, een gebied 

in Noord-Duitsland dat sinds 1864 onder de heerschappij van Oostenrijk viel.301 De oorlog die al 

een tijd in de lucht hing, werd een feit. De meeste deelstaten van de Duitse Bond kozen de kant 

van Pruisen en ook Beieren moest kant kiezen. Ludwig werd verscheurd door deze keuze en 

stelde de beslissing telkens opnieuw uit. In wanhoop richtte hij zelfs een brief aan de koning van 

Pruisen, Koning Wilhelm, waarin hij hem vroeg af te zien van de oorlog als hij Duitsland niet te 

gronde wilde richten. De kant van Pruisen kiezen, betekende voor Ludwig vechten tegen het 

Oostenrijk-Hongarije van koning en koningin Franz Joseph en Elisabeth – Sissi, zijn nicht en 

zielszuster. Ludwig koos zonder overtuiging de kant van Oostenrijk-Hongarije; op 22 mei werd 

het Beierse leger gemobiliseerd. Ludwig trok zich terug in het buitenverblijf van Berg – hij wilde 

zo weinig mogelijk met de oorlog te maken hebben. Zijn enige politieke daden verbonden met de 

oorlog waren een bezoek in juni 1866 (tijdens de oorlog) aan het hoofdkwartier van het leger in 

Bamberg en in het najaar, enkele maanden na afloop van de oorlog, een rondreis door het door de 

oorlog getroffen Frankengebied in Beieren, beide op aanraden van zijn regering.302 

2.2.3. Wordt Otto koning? 

In dezelfde scène na het einde van de oorlog tegen Pruisen suggereert Ludwig, na bij kapitein 

Dürckheim naar de toestand van zijn broer Otto gevraagd te hebben, dat Otto hem weldra, zéér 

binnenkort, zal opvolgen als koning. Dürckheim zegt hem dat Otto opgebrand is, zijn energie in 

tristesse en angst omgezet heeft, en keldert daarmee Ludwigs hoop op een uitweg. Ludwig had er 

inderdaad, net voor de beslissing het Beierse leger te mobiliseren aan de zijde van Oostenrijk, aan 

gedacht de troon af te staan aan Otto, zijn broer en kroonprins.303 Ook naar het einde van de 

oorlog tegen Frankrijk toe, in oktober 1870, schreef Ludwig aan Otto:  
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Ich sehe ihn als den König an; nur an einem einzigen dünnen Faden hängt 

noch die Sache, dan wird es heißen: ‘Le Roi Louis II. est mort, vive le Roi 

Othon!’304 

Bij de terugkeer van Otto bleek echter dat de oorlog en politiek Otto dusdanig verzwakt hadden, 

dat van Ludwigs wens geen sprake kon zijn. In 1871 werd Otto onder begeleiding geplaatst; in 

1875 werd Otto ongeneeslijk ziek verklaard en opgesloten. Ludwig bezocht Otto in het begin 

regelmatig, maar zag er later van af.305 Visconti toont in een korte scène na het ondertekenen van 

de Kaisersbrief een bezoek van Ludwig aan Otto in een psychiatrische instelling. Otto reageert 

niet eens op het terugzien van zijn broer. Een voorbode van wat Ludwig zelf te wachten staat? 

Otto werd na de dood van Ludwig in 1866 pro forma koning van Beieren, tot hij in 1914 van de 

troon gestoten zou worden door de neef Ludwig III. Die werd in 1916 onttroond en daarbij werd 

de monarchie opgeheven in Beieren. 

2.2.4. Oorlog tegen Frankrijk – De Kaisersbrief 

Een laatste expliciete verwijzing naar historische gebeurtenissen, op de getuigenissen na, is de 

Kaisersbrief die Ludwig op aandringen van Bismarck schrijft in november 1870. Aan de grond 

daarvan lag eveneens de expansiedrang van Bismarck naar heerschappij over een groot verenigd 

Duitsland dat de sterkste speler van Europa zou worden. Toen in 1870 de Spaanse troon vacant 

werd, stelde koning Wilhelm I van Pruisen zijn verwant prins Leopold van de 

Hohenzollerndynastie voor als kandidaat. Omdat Frankrijk in dat geval zowel in het Noorden als 

in het Zuiden omgeven zou zijn door één en hetzelfde vorstenhuis, werd dit door Frankrijk als 

een provocatie opgenomen. De oorlog tussen Frankrijk en de Noord-Duitse Bond brak uit in de 

zomer van 1870. Bismarck wist de Duitse publieke opinie te overtuigen dat zij geprovoceerd 

waren door de Fransen en aldus kwamen de Zuid-Duitse staten de Noord-Duitse Bond te hulp. In 

1866, na het verlies in de oorlog tegen Pruisen, had Beieren zich ertoe verbonden in geval van 

oorlog haar volledige krijgsmacht ter beschikking te stellen van Pruisen, onder het opperbevel 

van de koning van Pruisen. Beieren werd aldus opnieuw in een oorlog betrokken waarmee 

Ludwig liefst niets te maken wilde hebben, mede uit respect voor de Franse cultuur en de Franse 

staat, die Beieren sinds Napoleon I beschermd had. Zo forceerde Napoleon III na de nederlaag in 

1866 gunstige vredesvoorwaarden voor Beieren.306  

Al in oktober 1870 leek de zaak hopeloos verloren voor Frankrijk, dat enkel nog in en rond Parijs 

weerstand kon bieden. Frankrijk capituleerde in januari 1871 en moest Elzas-Lotharingen 

afstaan.307 Op 18 januari 1871 werd Wilhelm I door de Duitse vorsten tot keizer van het Duitse 

                                                           
304 Herre, F., Ludwig II. von Bayern. Sein Leben, sein Land, seine Zeit. Stuttgart: Deutsche Verlags-
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305 Blunt, The Dream King. Ludwig II of Bavaria. 159. 
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307 Boterman, Moderne geschiedenis van Duitsland 1800-heden. 118-123. 
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Keizerrijk voorgedragen – het sterke, verenigd Duitsland was geboren, de vele vorstendommen 

werden geïntegreerd en gaven hun autonomie grotendeels op. 

In de film komt de oorlog met Frankrijk niet aan bod, op de patstelling waarbinnen Ludwig niets 

anders kon dan de dominantie van Pruisen te aanvaarden, wordt slechts minimaal gealludeerd. 

Na de oorlog van 1866 had Beieren enkele kleine gebieden moeten afstaan aan Pruisen en een 

oorlogssom van 30 miljoen gulden betaald; de oorlog aan de zijde van Pruisen tegen Frankrijk 

kostte nogmaals ongeveer evenveel en Ludwig had met de bouw van zijn kastelen en de opera in 

München de staatskas geplunderd.308 Door de Kaisersbrief kon Ludwig financieel op de steun van 

Pruisen rekenen (zes miljoen gulden voor de bouw van zijn kastelen) en bovendien zou ook 

zonder de Kaisersbrief het resultaat voor Beieren hetzelfde zijn: het Beierse leger bevond zich 

zoals vermeld al onder het gezag van Wilhelm I van Pruisen en alle andere Duitse vorsten waren 

bereid het Duitse rijk en zijn keizer, Wilhelm I voor te dragen. Het eindresultaat lag dus eigenlijk 

al vast. Enkel de manier waarop Ludwig hier handelde had betekenis: had Ludwig de 

Kaisersbrief niet geschreven, dan had hij niet enkel als koning afstand moeten doen van de troon, 

maar eveneens Beieren, dat in ieder geval bij het Duitse rijk aangesloten zou worden, moeten 

ontvluchten. De Kaisersbrief, waarin Ludwig in naam van de Duitse vorsten Wilhelm I van 

Pruisen voordroeg als keizer voor het Duitse Rijk, was dan ook vooral van symbolische betekenis: 

enerzijds om Wilhelm I door de tweede grootste vorst van Duitsland te laten voordragen, 

anderzijds om toch nog te kunnen redden wat te redden viel van Beierens autonomie. 

 

Visconti toont enkel een dialoog tussen Ludwig en Hornig, de gezant van Bismarck die met de al 

uitgeschreven Kaisersbrief tot bij Ludwig komt om die zo snel mogelijk tijdens de 

onderhandelingen op tafel te kunnen leggen. Net als in de realiteit, laat Ludwig Hornig lang 

wachten met het excuus dat hij hem omwille van tandpijn niet kan ontvangen. Ook de 

hoogdringendheid van de boodschap en de uitdrukkelijke wens van Hornig ’s avonds opnieuw 

richting onderhandelingstafel te vertrekken, gebruikt Visconti. In de dialoog focust Visconti op de 

vertwijfeling van Ludwig, de dubbele patstelling en de mogelijke financiële voordelen: 

Ludwig: Ik moet Wilhelm vragen mij het plezier te doen m’n rijk als cadeau te 

accepteren? 

Hornig: U vraagt de toekomstige keizer van het grote, nieuwe Duitsland 

Beieren toe te laten tot de geallieerde staten. … Slavernij? Vernedering? 

Ik begrijp het niet. Je wordt slaaf als je verslagen bent, gevangen bent. 

Een nederlaag is vernederend. Dat is het lot van Beieren als het zich niet 

aansluit. Als het grote Duitsland niest, is Beieren verloren. … Bovendien 

zullen er financiële voordelen zijn. Bismarck liet duidelijk merken dat u 

daarop kunt rekenen. 

Ook de voordracht van koning tot koning haalt Visconti aan: 
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Hornig: Ik zeg slechts dit: U heeft een persoonlijk verbond nodig tussen 

personen van hetzelfde bloed, dezelfde adel.  

Hoe het nu verder moet in een Beieren dat opgeslorpt is door het nieuwe Duitse rijk, laat Visconti 

onaangeroerd. De enige ‘politieke daad’ die Visconti nog aanhaalt, is het afzetten en de dood van 

Ludwig, vijftien jaar later. 

2.2.5. Het einde 

De laatste dagen van Ludwig nemen meer dan drie kwartier van de film in beslag. De aanloop 

ernaartoe wordt voornamelijk door middel van de getuigenissen voorbereid; in de uitbeelding 

focust Visconti op de laatste dagen zelf. 

 

Wat al jaren aansleepte, cumuleerde in 1886 tot een spel zonder terugkeer.309 Sinds midden jaren 

1870 was de financiële situatie van de koning desastreus; verschillende leningen, tussenkomsten 

van Bismarck en van de staatskas konden de rode cijfers die Ludwig opstapelde met de bouw van 

zijn exuberante kastelen niet meer lenigen. De bouw van de kastelen werd immers niet door de 

staatskas, maar door de kabinetskas van de koning gefinancierd. Bovendien kon in Beieren het 

koninklijk hof voor het gerecht geroepen worden door schuldeisers en desnoods beslag gelegd 

worden op Koninklijke goederen. De situatie was zo dramatisch (ruim 14 miljoen mark schulden) 

dat een wanhopige Ludwig tevergeefs gezanten rondstuurde om geld te verzamelen in binnen- 

en buitenland, bij particulieren, overheden en banken. De enige manier om de schulden te delgen 

was opnieuw beroep doen op de staatskas met de toestemming van de Landstag, het parlement, 

maar dat was onwaarschijnlijk geworden. De publieke opinie keerde zich stilaan ook tegen hem: 

schuldeisers dienden klacht in, kranten berichtten erover, de ministerraad roerde zich, wilde niet 

meer ingaan op de exuberante geldvragen en zag ook geen mogelijkheid daarvoor een 

meerderheid te verkrijgen in de Landstag.310 

De meerderheid in de Landstag bestond bovendien uit de oppositie van conservatieve 

katholieken, die de liberale ministerraad in het nauw konden drijven. De geloofwaardigheid en 

positie van de ministerraad was in gevaar en het werd tijd om Ludwig buiten spel te zetten. De 

monarchie werd in het 19de-eeuwse Beieren ervaren als een onaantastbare instelling en hoeder 

van de Beierse staat, maar dan liefst met een monarch die zich met eigen zaken bezighield en de 

ministerraad zijn werk liet doen. Ludwig was echter te ver gegaan, had te veel schulden 

opgebouwd, begon zich te veel te mengen in ministeriële beslissingen en ondermijnde door zijn 
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gedrag het aanzien van de monarchie en het staatsgezag.311 Ludwig had duidelijk realiteitszin 

verloren: hij weigerde ieder besparingsvoorstel en gaf bijvoorbeeld zijn kapper de opdracht een 

nieuwe kabinetssecretaris te vinden om alles in goede banen te leiden. Nadat op 5 mei de 

ministerraad aan Ludwig meedeelde dat zelfs de oppositie er niet aan dacht Ludwig financieel bij 

te staan, antwoordde hij dat de waardelozen uit het parlement verwijderd moesten worden en 

hijzelf tegen het einde van de maand een andere ministerraad zou aanstellen.312 Een dreigement 

dat niet in goede aarde viel en de spreekwoordelijke druppel werd die de emmer deed overlopen. 

De ministers maakten gebruik van het gerucht dat Ludwig ziek of gek moest zijn en besloten dat 

de tijd rijp was Ludwig af te zetten, prins Otto – die opgesloten zat in het gekkenhuis – tot koning 

te benoemen en zo de facto prins Luitpold als regent te benoemen. Een marionet naar wens van 

de regering: 

Den Ministern (…) wollten weiterhin allein regieren. Unter einem König, der 

nur theoretisch Ludwig XIV. spielte, war ihnen dies möglich. Sie wollten dies 

nun auch unter einem Regenten tun, der nur auf Gamswild und nicht nach 

Macht jagte. 313 

Er werden vier dokters gezocht om Ludwig gek te verklaren, zonder dat ze hem geconsulteerd 

hadden. Ludwig werd opgesloten en verdronk reeds de eerste avond van zijn hechtenis. 

 

Het is hier dat Visconti aansluit en de verschillende etappes schetst. Aan het complot, het afzetten 

en gevangenzetten van Ludwig en zijn dood, wijdt Visconti bijna drie kwartier van de film, 

onderverdeeld in een aantal fases. 

2.2.5.1. Luitpold als regent – de medische diagnose 

Een staatscommissie van enkele ministers, voorgezeten door prins Luitpold, buigt zich over de 

vraag wat ze zullen doen met het onderzoek naar de geestelijke gezondheid van de koning 

waartoe ze opdracht gegeven hebben. Prins Luitpold roept kolonel Dürckheim erbij, lange tijd 

een getrouwe van Ludwig, en leidt in: 

Luitpold: De ministerraad onder leiding van graaf Torring biedt me het 

regentschap van Beieren aan voor het geval onze koning Ludwig II 

moet aftreden nu hij duidelijk tekenen vertoont van geestesziekte. 

Dürckheim zelf verdedigt Ludwig ferm – dat zijn teruggetrokkenheid en excentrieke gedrag 

misschien een manier is om zichzelf speelruimte te geven, iets wat door de regering lange tijd 

getolereerd werd, of zelfs gestimuleerd, voegt Visconti toe: 
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Dürckheim: Excuseer me, maar mijn mening is deze: z’n privéleven is zo 

excentriek als z’n regering het wilde hebben. Z’n krankzinnige uitgaven 

aan kastelen zijn in het begin goedgekeurd. Iemand wilde blijkbaar dat 

hij zich bezighield met uitspattingen. Iemand die de laatste jaren 

dichtbij de vorst stond en veel invloed had. Die was wel benoemd. 

Dürckheim krijgt echter geen kans zich uit te spreken; het standpunt van de regering ligt 

duidelijk vast. 

2.2.5.2. Het arrestatiebevel – Ludwig verzet zich 

De volgende scène toont een feestelijk banket op de avond van 9 juni 1886 waarop de ministers de 

strategie voor de gevangenneming van Ludwig bespreken – een “Souper de Sa Majesté le Roi”,314 

waarvan Visconti het menu kopieerde. 

 

 
Afbeelding 8: Souper de Sa Majesté le Roi – in afwezigheid van de koning wordt over zijn lot beslist 

 

Holnstein wordt tijdens het banket gealarmeerd door de koetsier Osterholzer die iets in zijn oor 

fluistert, waarna men beslist niet tot de ochtend te wachten maar onmiddellijk tot actie over te 

gaan. Daarna zien we hoe een dienaar bij Ludwig komt en hem waarschuwt dat men onderweg is 

om hem te arresteren. In realiteit vluchtte Osterholzer, eens hij hoorde dat Luitpold de volgende 

ochtend als regent aangesteld zou worden, voorop naar Neuschwannstein om alarm te slaan. 

Veel verschil maakt dit niet, het effect van de actie blijft dezelfde. Ludwig laat de delegatie die 

aankomt in de gietende regen – “cold and heavy rain continued to beat down, chilling all the men 

to the bone but apparently not colling their zeal” 315 – arresteren en wil in de toren van het kasteel 

vluchten om zich beter te kunnen verdedigen of te springen als het nodig is. Hij laat dienaren de 

sleutel van de toren halen, maar die weigeren hem te geven onder het mom dat ze de sleutel niet 
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vinden. Kolonel Dürckheim verschijnt en maant Ludwig aan naar München te vluchten, waar hij 

op de steun van het leger zou kunnen rekenen, of naar Oostenrijk indien hij zich niet meer wil 

verzetten. Beide voorstellen uitte Dürckheim ook in realiteit.316 Dürckheim had bovendien zowel 

in München als aan de grens met Oostenrijk legertroepen kunnen mobiliseren om Ludwig te 

helpen indien nodig.  

Visconti condenseert een aantal dingen. Zo duurde de farce in Neuschwannstein enkele dagen: de 

nacht van 9 op 10 juni werd de eerste delegatie gevangen gezet; op 10 juni bood Dürckheim zijn 

hulp aan. Ludwig weigerde eerst te vluchten, leek dan toch van plan naar Oostenrijk te gaan, 

maar moest vaststellen dat het kasteel omsingeld was. Daarop vroeg hij de sleutel van de toren 

maar kreeg die niet – een teken aan de wand dat zelfs zijn dienaren mee in het complot zaten en 

hij als een rat gevangen zat. Dürckheim werd teruggeroepen naar München en twijfelde lang om 

Ludwig in de steek te laten, maar nam dan toch afscheid van de koning nadat ook Ludwig besefte 

dat hij Dürckheim, de enige die hem eigenlijk altijd trouw gebleven was, niet kon tegenhouden.317 

Voor Dürckheim stond bij de koning blijven immers synoniem met een definitief einde van zijn 

carrière. Daarvan gebruikt Visconti enkel de laatste dialoog tussen beide: 

Ludwig: Ik wil een beetje vergif. Bezorg me wat vergif. Ga naar de apotheek in 

Kempten. Ga nu meteen. 

Dürckheim: Ik ben hier om u te redden. Niet om u te helpen sterven. 

 

2.2.5.3. De gevangenname 

Op 10 juni rond het middaguur wordt de gevangen genomen delegatie op bevel van Ludwig 

vrijgelaten door kolonel Dürckheim. Over het feit of de delegatie al dan niet op bevel van Ludwig 

vrijgelaten werd, spreken de biografen elkaar tegen: Blunt, voor het eerst gepubliceerd in 1970 en, 

gelet op dat tijdstip en een groot aantal elementen die zowel Blunt als Visconti weergeven, 

waarschijnlijk door Visconti gebruikt, vertelt dat de koning hen één voor één vrijliet,318 von Burg 

vermeldt enkel dat ze vrijgelaten werden319 en Herre heeft het over vrijlating zonder medeweten 

van Ludwig.320 In alle geval is het resultaat hetzelfde: op 11 juni komt een tweede delegatie 

Ludwig effectief arresteren. Een laatste wanhoopspoging om de toren van het kasteel te bereiken, 

mislukt: zelfs de kamerdienaar Mayr, één van Ludwigs trouwste dienaren, zit mee in het 

complot. 

His (Dr. von Gudden, red.) plan was to send Mayr to the King with the key, 

saying that it had just been found. Meanwhile the commission, supplemented 
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by a small posse of the local constabulary, were to be divided into two groups: 

several of the warders would then climb a short way up to the spiral staircase 

of the tower to prevent the King reaching the top, while the rest of the party 

concealed themselves where they could cut off his retreat. The King, who 

trusted Mayr, fell into the trap. 321 

Ook deze val toont Visconti, inclusief het overhandigen van de sleutel door Mayr aan Ludwig, 

waarop Ludwig hem bedankt met de woorden: “Ik heb je verkeerd beoordeeld”. De eigenlijke 

gevangenname vindt woordeloos plaats – enkel wanneer Ludwig tot aan de inkomhal van 

Neuschwannstein gebracht wordt, neemt Dr. von Gudden het woord in bewoordingen die we 

ook in de getuigenisverklaringen terugvinden322 en verklaart: 

von Gudden: Nooit heb ik een onaangenamer taak moeten verrichten. Vier 

psychiaters hebben hun mening gegeven over uw gezondheid. Naar 

aanleiding daarvan heeft prins Luitpold het regentschap aanvaard. Ik 

moet u vannacht nog naar het kasteel in Berg brengen. 

Opvallend is trouwens dat, zoals Nowell-Smith323 schrijft, het volk helemaal afwezig is in de film 

van Visconti. Nowell-Smith voegt eraan toe dat ze zelfs bij de kroning niet te zien zijn, en al 

gebeurde een kroning in Beieren zoals al beschreven slechts met een plechtigheid voor 

ingewijden, toch werd dat met de nodige luister gevierd: ruiters, optochten, het plechtstatig 

voorlezen van de oorkonde voor het publiek.324 In dit deel rond het complot en het einde van 

Ludwig, laat Visconti zelfs de steun die Ludwig bij het leger en de bevolking vond en de 

pogingen van de bevolking van Schwangau (het dorp bij Neuschwannstein) om Ludwig tijdens 

die twee voorlaatste dagen te bevrijden helemaal achterwege. Zowel de sociale dimensie waarop 

leger of bevolking een belangrijke rol (kunnen) spelen, als de feestelijke ijkpunten in zijn leven 

worden bij Visconti onderbelicht om te focussen op Ludwigs innerlijke drang naar schoonheid 

die hij wil veruitwendigen door o.m. de steun aan Wagner en de bouw van kastelen. De 

maatschappelijke integratie van Ludwig staat niet centraal, wel de dromen van Ludwig en het 

onaangepast zijn aan de maatschappelijke en politieke realiteit.  

2.2.5.4. De dood 

Ludwig werd op 12 juni 1886 in de prille ochtend overgebracht van Neuschwannstein naar het 

kasteel van Berg. Zijn koningsslot werd een slot voor hemzelf. Een aantal kleine ingrepen tonen 

duidelijk dat Ludwig niet meer de koning, maar een gevangene was: geen messen om te eten, 

kijkgaten in de deuren en muren, de vensters vergrendeld, etc. Kleine details die Visconti 
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integreert in de enscenering. Ook de laatste uren van Ludwig volgt Visconti vrij getrouw: de tafel 

die slechts gedekt is met dessertbestek, de vraag overdag te rusten en het aandringen op een 

wandeling. Tegen de avond van 13 juni gaat Ludwig wandelen met Dr. von Gudden die erop 

stond alleen, zonder wachters of verplegers te kunnen gaan wandelen. De laatste dialoog tussen 

beide kan als een samenvatting beschouwd worden: 

Ludwig: Niets is mooier en fascinerender dan de nacht. De cultus van de 

nacht, de maan, zou een moederlijke cultus zijn. Die van de zon, de dag, 

een viriele mythe, dus vaderlijk. En toch zijn het mysterie en de 

grootsheid van de nacht altijd voor mij geweest. Het grenzeloze, 

sublieme rijk der helden. En dus ook dat van de rede. 

Arme dokter Gudden. U moet me van de ochtend tot de avond 

bestuderen maar ik ben een raadsel. En ik wil altijd een raadsel blijven. 

Voor de anderen en ook voor mezelf. 

Rond acht uur slaat men alarm als blijkt dat ze nog niet terug zijn en start de zoektocht. 

Pfistermaster zegt dat hij één keer in de lucht zal schieten als hij ze vindt – maar Visconti laat 

twee geweerschoten weerklinken. Een vergissing, iemand anders die antwoordt op het eerste 

schot, of suggestie?325 Beide lijken worden uit het water gehaald en Pfistermaster is er als de 

kippen bij om, zonder onderzoek of autopsie, te verklaren dat Ludwig eerst Dr. von Gudden 

doodde en daarna zelfmoord pleegde. Het is wel alsof Pfistermaster iets wil toedekken. Dergelijke 

suggestie houdt weinig verband met de realiteit: toen het lijk van Ludwig gevonden werd, bleek 

dat zijn horloge blijven staan was op 18u54326 – een uur vroeger dus dan de start van de 

zoektocht. Een suggestie die echter weinig kwaad kan: ze is zeer impliciet en kan ook gelezen 

worden als een verwijzing naar het feit dat we eerder al aanhaalden, namelijk dat Ludwig voor 

de ministers een last geworden was en zij hem eigenlijk de dood indreven. Op het lijk van 

Ludwig werden, buiten enkele kleine schaafwonden, geen wonden gevonden; Dr. von Gudden 

vertoonde echter sporen van nagels en blauwe plekken op het gezicht en de hals. Voetsporen 

leidden tot de hypothese dat Ludwig zelfmoord wilde plegen, achtervolgd werd door von 

Gudden, zich van hem wilde losmaken en hem daarbij onder water wurgde waarna hij zelf 

verdronk.327 Na een close-up op het gezicht van de dode Ludwig, laat Visconti de film eindigen. 

Het einde van een droom? 
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2.3. De getuigenissen 

Naast de historische ijkpunten, hanteert Visconti nog een tweede manier om de politieke situatie 

te schetsen, met name de getuigenissen van zijn ministers en dienaren. Over de hele film door zijn 

dertien getuigenissen van enkele zinnen lang gemonteerd, telkens één getuige (meestal ministers, 

tweemaal een dienaar en als laatste getuige Dr. von Gudden) tegen een neutrale zwarte 

achtergrond. 

 

 
Afbeelding 9: Hornig getuigt 

 

De getuigenissen spreken steeds in het verleden; het gaat dus eigenlijk om flash forwards. Het 

hele verloop van de film wordt daardoor een terugblik. In het scenario van de film werden de 

getuigenissen in de 20ste eeuw gesitueerd; de getuigen in de film zijn echter vrijwel allen 

identificeerbaar als rechtstreeks betrokken bij Ludwigs leven.328 Door die montage van de 

getuigenissen in het kader van het onderzoek dat gevoerd wordt om te bepalen of Ludwig nu al 

dan niet nog geschikt is om te regeren, is de kijker net als bij klassieke tragedies al op voorhand 

vertrouwd met de naar alle waarschijnlijkheid tragische afloop van het verhaal en ligt de focus 

niet meer op het verloop der handelingen maar op de psychologische ontwikkeling die naar de 

afgrond zal leiden. Deze getuigenissen doorbreken bovendien het dramatisch ritme van de film, 

maar Visconti gebruikt deze breuken ook om zonder overgang scenische sprongen in tijd, ruimte 

en thema te maken. 

Sans véritablement tenir lieu de l’action puisqu’ils ne la remplacent pas, les 

témoignages établissent avec les faits une relation d’annonce, d’évitement et 

d’incomplétude qui s’ajoutent aux décalages temporels.329 

                                                           
328 Liandrat-Guigues, S., Le couchant et l'aurore. Sur le cinéma de Luchino Visconti. Paris: Méridien 
Klincksieck, 1999, 118. 
329 Ibid., 119. 
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Binnen de eigenlijke scènes houdt Visconti een klassieke drieledige structuur van orde – 

verstoring – afwikkeling330 aan. Waar die ontwikkeling in de andere films van Visconti echter 

gepaard gaat met een langzame ontsluiering,331 zorgt het gebruik van de getuigenissen doorheen 

de film ervoor dat de beslotenheid reeds in het begin van de film niet enkel in het verhaal maar 

ook in de mise-en-scène doordringt (cf. het donkere appartement waar Ludwig de biecht wordt 

afgenomen, of nog de kroning, die in besloten kring plaatsvindt). In tegenstelling tot Il Gattopardo 

(1963), waar Visconti zijn personages op het moment zelf laat reflecteren over de historische 

processen waarvan zij deel uitmaken,332 of bijvoorbeeld Rocco i suoi fratelli, Senso of La caduta degli 

dei, waar een voice-over de kijker ook deelachtig maakt van gevoelens van de personages,333 zijn 

de bespiegelingen van de getuigenissen in Ludwig terugblikken van derden, die bovendien niet 

zozeer gefocust zijn op de historische processen, maar wel op Ludwigs geestestoestand. De 

bredere sociale of maatschappelijke geschiedenis, die nagenoeg niet fysiek gerepresenteerd 

wordt, wordt ook door de getuigenissen slechts gedeeltelijk aangeraakt. Visconti had de 

getuigenissen kunnen gebruiken om meer te contextualiseren, maar gebruikt ze net vernauwend, 

waardoor de gebeurtenissen in de film vrijwel allemaal in het licht van het ‘proces’ tegen Ludwig 

gelezen worden. Bovendien bieden de getuigenissen, terwijl ze voorkomen als een structurerend 

element, onvoldoende houvast om de volledige film te omkaderen. Langs de ene kant worden in 

de getuigenissen dingen niet of nauwelijks vernoemd die wel in de film behandeld worden, zoals 

Ludwigs verhouding tot Elisabeth, waarover enkel in de voorlaatste getuigenis gesproken wordt; 

langs de andere kant wordt er ook over dingen gesproken die niet geëxpliciteerd worden in de 

film, zoals de kastelen van Herrenchiemsee of Berg, waar nochtans een groot deel van de 

binnenscènes plaatsvindt.334 Het vernoemde onduidelijke statuut van de getuigenissen en de niet 

geduide temporele ellipsen verzwakken eveneens de structurerende kracht van de getuigenissen. 

 

De eerste getuige krijgen we al te zien vóór de kroningsscène: de kabinetssecretaris Pfistermaster 

verklaart dat hij het onderzoek leidt of de koning nog in staat is te regeren: 

Er is een omstandigheid die de stemming verklaart waarin ik me met u allen 

voorbereid dit moeilijke onderzoek te leiden om vast te stellen of de vorst nog 

in de conditie is om te regeren over ons ongelukkige, onfortuinlijke, verachte, 

bespotte en gekwelde Beieren zonder het vertrouwen van ’t volk te schenden. 

De omstandigheid waarop ik zinspeel is dat ik een van de weinige ministers 

ben die ononderbroken zijn aangebleven sinds maart 1864. Sinds de dag dat 

                                                           
330 Sanzio, A., "Voiles, miroirs et désordre," in Luchino Visconti, cinéaste, ed. Sanzio, Alain and Thirard, 
Paul-Louis. Paris: Persona, 1984, 49-50. 
331 Ibid., 52-57. 
332 Hesling, W., "De mythe van het Risorgimento. Visconti's Il Gattopardo," Feit en fictie: tijdschrift 
voor de geschiedenis van de representatie 5, no. 3 (2002): 25-26. 
333 Dast, S., "Esthétiques narratives," in Visconti dans la lumière du temps, ed. Bantcheva, Denitza. 
Condé-sur-Noireau: Corlet Publications, 2008, 133-134. 
334 Buttet, "Ludwig: l'histoire opéra." 16-17. 
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we gezamenlijk vol hoop en illusie de jonge prins toejuichten die gekroond 

werd en de troon besteeg. 

Door dergelijke getuigenis aan het begin van de film te plaatsen, wordt iedere dramatische 

ontwikkeling onderuit gegraven. De kijker start met voorkennis van zaken: al wat we in de rest 

van de film zullen zien, zal onvermijdelijk in het licht van de aankomende ondergang van 

Ludwig gelezen worden. 

Onmiddellijk na de kroningsscène volgt opnieuw een getuigenis van Pfistermaster, die nu 

verklaart dat de enige maatregel die snel genomen moest worden na Ludwigs kroning, het 

opsporen was van Wagner. Door de toon van de verklaring wordt men als kijker meteen 

geconfronteerd met de tegenzin waarmee de regering deze opdracht uitvoerde. De derde 

getuigenis, ditmaal van een andere, niet nader genoemde minister, bevestigt dit: Ludwig is naar 

Bad Ischl vertrokken voor een ontmoeting met onder meer het Oostenrijks vorstenhuis, een reis 

die hem hopelijk Wagner zal doen vergeten, vermits Wagner zich al heeft laten kennen als een 

vreselijke profiteur. De vierde getuigenis van een derde minister klaagt de spilzucht van Ludwig 

aan, enerzijds om de uitvoering van Tristan und Isolde van Wagner te bekostigen, anderzijds voor 

een geplande ontvangst van keizerin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije die uiteindelijk verstek 

gaf… 

Na deze getuigenissen die relatief dicht bij de enscenering liggen – zowel de opdracht Wagner te 

zoeken, de reis naar Bad Ischl, als de uitvoering van Tristan und Isolde spelen zich af in het eerste 

jaar van Ludwigs koningschap – is de volgende meer retrospectief. Holnstein, adjudant en 

stalmeester, getuigt over de geestelijke gezondheid van Ludwig en verklaart dat Ludwig vanaf 

1866 – het jaar van de oorlog tegen Pruisen – kampte met geestelijke onevenwichtigheid.  

De volgende getuige heeft het over de bouw van “z’n vervloekte kastelen” – wat nog in twee 

andere getuigenissen zal terugkomen. Tussen scènes rond Wagner en de verloving van Ludwig 

met Sophie komt de dienaar Hornig zijn trouw betuigen aan de koning: “In al die jaren heb ik de 

koning nooit bedrogen en zal dat ook nu niet doen”. Het volgende statement is geplaatst aan het 

einde van het eerste deel van de film,335 waarbij een minister het heeft over het verbreken van de 

verloving als het begin van de ondergang. 

 

De eerste getuigen (de enige keer dat twee ministers onmiddellijk na elkaar getuigen) in het 

tweede deel van de film hebben het over de desastreuze staat van de kabinetskas. De 

daaropvolgende getuige, die na de scènes met de toneelspeler Kainz komt, verklaart dat Kainz 

aan hem geadresseerde brieven van Ludwig verkocht, brieven die als bewijs gebruikt worden 

binnen het onderzoek. Het net rond Ludwig sluit zich. De weinige mensen die hij in vertrouwen 

neemt, blijken onbetrouwbaar; de uitkomst van het onderzoek staat al op voorhand vast. 

Onmiddellijk daarna krijgen we opnieuw een minister die getuigt over de zware financiële druk 

die de bouw van de kastelen vergt en dat hij na het opstellen van een rapport daarover ontslag 

nam. De getuigen volgen elkaar nu in ijltempo op: waar in het eerste deel acht getuigen passeren 

                                                           
335 De film werd in twee delen opgesplitst zonder dat er van afzonderlijke delen sprake is. Volgens 
ons gewoon om een vertoning in de cinema met pauze mogelijk te maken. 
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over twee uur film, monteerde Visconti er in het eerste uur van het tweede deel zeven. Een scène 

later – nadat Ludwig geweigerd heeft Elisabeth te ontvangen op Neuschwannstein (dat nog in 

aanbouw was) getuigt de dienaar Weber dat Ludwig huilde om Elisabeth. Ook de magische band 

tussen hen is verbroken. De laatste getuigenis biedt dan ook de bevestiging van wat 

onontkomelijk is: Dr. Von Gudden verklaart dat Ludwig paranoïde is en niet meer in staat is te 

regeren.336  

 

Als we de aard van deze getuigenissen bekijken, vallen een aantal dingen op: 

• er wordt geen exacte datering gegeven, maar alles wijst erop dat de eerste getuigenis het 

tijdskader biedt, namelijk dat de getuigenissen gebruikt worden als elementen in het 

onderzoek naar Ludwigs psychische toestand, dus vóór de eigenlijke afzetting; 

• sommige getuigenissen zijn niet onmiddellijk gerelateerd aan voorafgaande of volgende 

scènes; andere worden net wel gebruikt als introductie, zoals de vermelding van de 

oorlog tegen Pruisen, of om sprongen in de tijd en ruimte te overbruggen: in het tweede 

deel van de film gaan we van 1870 tot 1886 en worden de grote sprongen meestal 

toegedekt door deze tussenkomsten; 

• de getuigenissen zijn onverschillig voor het persoonlijk drama dat zich voor hun ogen 

ontvouwt, hebben geen oog voor het individu Ludwig maar enkel voor zijn politieke en 

sociale verplichtingen;337 

• de getuigenissen, die een aantal historische en persoonlijke gebeurtenissen rond Ludwig 

licht contextualiseren, staan in sterk contrast met de rest van de film, waarin Ludwig zich 

wil bewegen los van de tijd waarin hij leeft;338 

• door middel van de getuigenissen raakt Visconti ook thema’s aan als macht en haar 

gebruik/misbruik, kunstmecenaat, de plaats van kunst in een liberale samenleving;339  

• de getuigenissen veranderen van toon naarmate de film vordert. De eerste laten wel hun 

afkeuring blijken van bijvoorbeeld de enorme uitgaven ter ondersteuning van Wagner of 

voor de bouw van de kastelen, maar zijn nog relatief passief van toon; de getuigenissen in 

het tweede deel hebben het reeds over zelf het beleid in handen nemen, tot het 

‘onderzoek’ en de afzetting. 

 

                                                           
336 Gebaseerd op het medisch rapport. Zie onder andere Hacker, ed. Ludwig II. von Bayern in 
Augenzeugenberichten. 174-175. 
337 Bacon, Visconti. Explorations of Beauty and Decay. 44. 
338 Lagny, Luchino Visconti. Vérités d'une légende. 85. 
339 Ménil, A., "Ludwig roman," Cinématographe 91, no. 4 (1983): 5. 
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2.4. Andere cruciale (f)actoren 

Naast de historische scènes en de getuigenissen, zijn er nog een aantal belangrijke figuren of 

instanties die een belangrijke rol spelen in de film en mede de interpretatie bepalen. Daarin 

onderscheiden we ten eerste ‘de Kerk’, met pastoor Hoffman en Ludwigs moeder; ten tweede 

koningin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije en haar zus Sophie; ten derde kunstenaars, met 

name de componist Richard Wagner en de acteur Joseph Kainz. 

2.4.1. Afstand van religie 

2.4.1.1. Pastoor Hoffman 

De allereerste scène van de film toont ons Ludwig die in zijn woonvertrek de biecht laat afnemen 

door priester Hoffman. Die benadrukt dat Ludwig, nu hem een nieuwe taak te wachten staat, 

nederig dient te blijven. Ludwig antwoordt dat zijn nieuwe positie hem in staat zal stellen grote 

denkers, dichters en kunstenaars bij zich te roepen om voor hem monumenten te scheppen, 

elementen die uit Ludwigs eed bij de kroning gepluk zijn. 

Over Ludwigs geloofsbelevenis vinden we in de biografieën en getuigenissen niets terug. Priester 

Hoffman lijkt verzonnen te zijn door Visconti – wel waren er enerzijds een gelijknamige 

hofsecretaris en anderzijds een architect Julius Hofmann die als bouwmeester verantwoordelijk 

was voor de werven van Ludwig. 

Naast de biecht aan het begin van de film, hebben we nog enkele scènes met priester Hoffman in 

verband met het gewenste huwelijk met Sophie. Wanneer de priester door Ludwigs moeder 

daarvan op de hoogte gebracht wordt, reageert hij nogal verbaasd en terughoudend; als Ludwig 

enkele scènes later vertelt aan Hoffman dat hij afziet van het huwelijk, keert die houding zich om: 

Hoffman dringt erop aan “alleen maar te trouwen en kinderen te krijgen” en niet toe te geven aan 

andere verleiding. In vergelijking met de eerste biechtscène is Ludwig deze keer niet hopeloos of 

onzeker maar vastberaden en heeft de priester geen vat meer op Ludwig. En wanneer de priester 

hem vraagt onder het bindend sacrament van de biecht te herhalen dat hij nog steeds de zonde 

kan weerstaan, onderbreekt Visconti Ludwigs belofte tweemaal met een korte flashback van 

Ludwig die een slapende Hornig bespiedt en zoent. In het tweede deel van de film heeft Ludwig 

geen contact meer met priester Hoffman. Twee gelijkaardige korte scènes van een hopeloze 

Ludwig, één in het eerste deel, de andere in het tweede deel van de film, bevestigen de afstand 

van religie. De eerste keer, als hij voelt dat hij de begeerte niet kan weerstaan, aanroept hij nog 

God om hem te helpen; de tweede keer, wanneer hij Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije niet meer 

onder ogen durft komen, roept hij enkel háár naam. Het geloof is nu helemaal afwezig. 

2.4.1.2. Ludwigs moeder 
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Ludwigs moeder maakt de omgekeerde beweging. In het begin uit ze zich als protestantse en is 

weinig opgezet met Ludwigs contact met priester Hoffman; later bekeert ze zich tot het 

katholicisme340 en wordt een pilarenbijter – wat duidelijk gemaakt wordt in de slotscène van het 

eerste deel, waarbij ook Otto aanwezig is. Otto heeft het zichtbaar moeilijk zich te concentreren of 

zich een houding te geven; een troostende hand van zijn moeder weigert hij. De moeder trekt zich 

eenzaam terug in het geloof, Otto verzwakt en zal geïnterneerd worden. Ludwig had na de breuk 

met Sophie impliciet ook al afstand genomen van zijn moeder. Hierna komen we haar niet meer 

tegen in de film. 

2.4.2. Vrouwen – vriendinnen – getrouwen ? 

Naast de moeder, spelen Elisabeth en Sophie, twee nichten van Ludwig, een belangrijke rol in de 

film. De korte verschijning van Lila von Bulyowsky zorgt voor een bevestiging van de vragen 

rond Ludwigs seksualiteit. Zij zijn samen de enige vrouwelijke personages in het voornamelijk 

mannelijk universum van Visconti’s film en vormen als minnaressen in zekere zin een tegenpool 

tegen de afstandelijke houding van de moeder.341 

2.4.2.1. Koningin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije: een zielsverwant als kritische 

stem 

Koningin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije, bijgenaamd Sissi, was een 8 jaar oudere nicht van 

Ludwig die in 1854 met keizer Franz Joseph van Oostenrijk-Hongarije huwde. Tijdens hun jeugd 

zagen ze elkaar af en aan.342 Volgend briefje (maart 1865) van Elisabeth aan een jonger nichtje 

toont de band van vertrouwen die tussen beide heerste: 

Gestern hat mir der König eine lange Visite gemacht, und ware nicht endlich 

Großmama dazugekommen, so ware er noch da. Er ist ganz versöhnt, ich war 

sehr artig, er hat mir die Hand so viel geküßt, daß Tante Sophie, die durch die 

Türe schaute, mich nachher fragte, ob ich sie noch habe.343 

Kort na de kroning, in juli 1864, ontmoet Ludwig Elisabeth opnieuw in Bad Kissingen, een 

mondaine badplaats in het noorden van Beieren. In Bad Kissingen – door Visconti vervangen 

door Bad Ischl in Oostenrijk – was niet enkel het Oostenrijks koningspaar, maar eveneens de 

Russische tsaar met diens entourage aanwezig en enkele Duitse vorsten en troonopvolgers. Een 

ideaal moment voor een kort treffen met een deel van de Europese grootheden. Ludwig, die 

                                                           
340 Dit wordt verwoord in de getuigenis van een niet gespecificeerde minister vlak voor het einde 
van deel 1. Ludwigs vader was katholiek, zijn moeder van oorsprong protestants. 
341 Sanzio, "Voiles, miroirs et désordre." 45. 
342 Blunt, The Dream King. Ludwig II of Bavaria. 30. 
343 Hacker, ed. Ludwig II. von Bayern in Augenzeugenberichten. 35. 
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oorspronkelijk slechts enkele dagen in Bad Kissingen wilde blijven, verlengde zijn verblijf tot een 

volledige maand en trok voornamelijk met Elisabeth op. Over hun relatie werd veel gespeculeerd 

en Ludwig liet in zijn briefwisseling met Elisabeth ook heel wat smachtende woorden achter, 

zoals de romantische gedichten waarbij ze elkaar een onafscheidelijke meeuw (Elisabeth) en 

arend noemen344, of nog volgende woorden na een kort terugzien in de zomer van 1867, terwijl 

Ludwig al met Sophie verloofd is: 

Das Gefühl der aufrichtigsten Liebe und Verehrung und der treuesten 

Anhänglichkeit, das ich, schon als ich noch im Knabenalter war, für Dich im 

Herzen trug, es macht mich den Himmel auf Erden wähnen und wird nur mit 

dem Tode verlöschen.345  

Zekerheid om aan te nemen dat er (meer dan platonische) liefde in het spel was, is er niet.346 

Liandrat347 interpreteert de suggestie van incest dan ook als ‘l’amour du semblable’, een 

weerspiegeling van gelijken. 

Toch gaat Visconti hierop in. Na het huwelijksvoorstel met de tienjarige dochter van de Russische 

tsaar, dat Ludwig afwijst, wordt dan toch een huwelijk gearrangeerd, namelijk met Sophie, de zus 

van Elisabeth – waarvan de verloving later door Ludwig verbroken zal worden. Het is echter niet 

Sophie, maar Elisabeth met wie Ludwig optrekt – tot en met nachtelijke paardritten bij 

maneschijn. Visconti laat Ludwig en Elisabeth zoenen en focust hierdoor duidelijk op het 

ambigue karakter van Ludwig: terwijl hij verloofd is met Sophie, flirt hij met haar zus. Ook in de 

dialogen tussen beide zielsverwanten, zoomt Visconti in op tegenstrijdheden bij Ludwig: terwijl 

Wagner in München is en op Ludwig wacht om zijn definitieve intrek te nemen in München en 

zijn toekomstplannen te bespreken, blijft Ludwig zijn terugkeer uitstellen om nog langer in de 

aristocratische entourages (en dicht bij Elisabeth) te vertoeven. 

Meer zelfs, ondanks de sterke vriendschapsband tussen beiden, voert Visconti Elisabeth op als de 

cynische stem, de enige die enerzijds op eenzelfde golflengte zit en anderzijds Ludwig toch durft 

tegenspreken. Reeds in Bad Ischl vraagt ze ironisch of Ludwig van Beieren een muzikantenstaat 

wil maken; na de première van Tristan und Isolde van Wagner krijgen we volgende dialoog bij hun 

weerzien: 

Elisabeth: Wat zijn jouw ambities? De geschiedenis in gaan door middel van 

Richard Wagner? Zoals m’n schoonmoeder met haar belachelijke 

schilders? Als jouw Wagner zo groots is, heeft hij jouw hulp niet nodig. 

Je vriendschap geeft je de illusie iets belangrijks te doen. Zoals ik je de 

illusie van ’n liefde moet geven. Je kunt niet alleen blijven. Ik moet jouw 

                                                           
344 Girrbach, ed. Das Buch Ludwig. Vom Leben und Sterben des bayerischen Märchenkönigs 
Ludwig II. 36-38. 
345 Herre, Ludwig II. von Bayern. Sein Leben, sein Land, seine Zeit. 154. 
346 Zie onder meer Blunt, The Dream King. Ludwig II of Bavaria. 30-31; Von Burg, Ludwig II of Bavaria. 
The Man and the Mystery. 31.  
347 Liandrat-Guigues, Le couchant et l'aurore. Sur le cinéma de Luchino Visconti. 53. 
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onmogelijke liefde zijn als rechtvaardiging voor je geweten. Je hebt hulp 

nodig die ik je niet kan geven.  

Ga trouwen. Trouw met Sophie. 

Ludwig: Ik heb nooit van ’n andere vrouw gehouden. Alleen van jou. 

Elisabeth: Liefde is ook een plicht. En jij moet ’n werkelijkheid opbouwen. 

Vergeet je glorieuze dromen. Vorsten als wij hebben geen geschiedenis. 

Die zijn er voor het vertoon. We worden snel vergeten. En iets minder 

snel als ze ons vermoorden. 

Een dialoog die enkele kernelementen van de film formuleert: de nood aan realiteitszin en 

relativering, zowel in Ludwigs liefdesleven, zijn verhouding tot Wagner als meer algemeen in zijn 

hele levenshouding; maar eveneens de droeve vaststelling dat in een veranderend politiek 

klimaat vorsten er enkel nog zijn voor het vertoon. Elisabeth speelt daarmee; Ludwig zal eraan 

ten onder gaan.  

Visconti gebruikt de relatie met Elisabeth eveneens om de neergang van Ludwig op het 

emotionele en psychologische niveau te schetsen: waar ze in het begin volledig aan elkaar 

gewaagd zijn, laat Visconti de relatie gaandeweg afglijden. Nadat Ludwig de verloving met 

Sophie verbroken heeft, zien ze elkaar niet meer – en wanneer midden in het tweede deel 

Elisabeth (te situeren na 1883, na de breuk met de toneelspeler Kainz) Ludwig komt bezoeken in 

Neuschwannstein, weigert hij haar te ontvangen, waarna hij teruggetrokken in tranen uitbarst. 

Het vertrouwen is weg, Ludwigs wereld leeg. 

2.4.2.2. Sophie: een operarol? 

De relatie met Sophie is veel minder complex. Net na de scène met de nachtelijke kus met Ludwig 

laat Visconti Elisabeth aan Sophie meedelen dat Ludwig haar man zal worden. Door die volgorde 

wordt het huwelijk een arrangement van Elisabeth en Sophie al een vervanging voor Elisabeth 

nog voor we Sophie en Ludwig samen gezien hebben. De eerste keer dat Ludwig Sophie 

terugziet, is in het bijzijn van de familie, en op dat moment neemt hij vrijwel onmiddellijk 

afscheid om terug te keren naar München. Wat hem niet lukte zolang hij in het bijzijn van 

Elisabeth vertoefde, gaat wel eens hij met zijn verloofde zou moeten samenzijn…  

Pas na de oorlog tegen Pruisen (1866) maakt hij zijn verloving kenbaar, eerst aan zijn moeder, die 

vervolgens de verraste priester Hoffman op de hoogte brengt. Pas dan zien we Sophie en Ludwig 

opnieuw samen, op een familiediner waarop hij haar officieel ten huwelijk vraagt. In realiteit 

verloofde Ludwig zich inderdaad in januari 1867 met Sophie – het aankondigen van de verloving 

door Elisabeth aan Sophie tijdens de zomer van 1864 in Bad Kissingen voegde Visconti 

waarschijnlijk toe om continuïteit in tijd op te bouwen. Sophie was geen onbekende voor Ludwig. 

Met beide nichten had hij meermaals vakanties doorgebracht en al was Elisabeth hem liever, zij 

was ouder, getrouwd en dikwijls afwezig. Bovendien bewonderde Sophie ook de muziek van 
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Wagner.348 Van bij aanvang was echter duidelijk dat zij slechts op het tweede plan kwam: Wagner 

en zijn muziek stonden voorop. Sophie kon stukken van Wagner spelen en zingen op de piano; 

hij noemt haar Elsa, zij hem Heinrich, naar de helden uit de opera Lohengrin van Wagner, en in 

een brief aan haar, schrijft Ludwig zelfs letterlijk: 

Von allen Frauen, welche leben, bist Du mir die teuerste, … der Gott meines 

Lebens aber ist, wie Du weißt, R. Wagner.349 

Enkele weken na het verbreken van de verloving schrijft Ludwig zelfs aan Wagner: 

Gott sei Dank, endlich bin ich allein hier, fern ist die Mutter, die im 

vergangenen Sommer mir wieder recht lästig wurde, durch ihre 

niederdrückende Prosa den idealen Aufenthalt mir verdarb, fern die 

ehemalige Braut, durch die ich elend und namenlos unglücklich geworden 

ware; vor mir steht die Büste des einzigen, bis in den Tod geliebten Freundes, 

die mich überall hin begleitet, mir Mut und Ausdauer zuspricht, durch den 

und für den ich sterben und Qualen erdulden wollte; oh, käme doch die 

Gelegenheit, für Sie sterben zu dürfen!350 

Visconti beklemtoont deze vreemde verhouding, de eindeloze aanbidding van Wagner en 

Ludwigs drang om iedereen zijn passie voor Wagner op te leggen door Ludwig Sophie de 

Koninginnekroon van Beieren op het hoofd te laten zetten, maar hem daarbij te laten zeggen dat 

hij voor haar nog een veel groter cadeau heeft dan haar tot koningin van Beieren te kronen, 

namelijk een ontmoeting met Wagner.  

2.4.2.3. Lila von Bulyowsky, Hornig: randfiguren die de huwelijksidylle verder 

ontkrachten 

Door de montage van andere scènes tussen de officiële verloving en het verbreken van de 

verloving vertelt Visconti nog meer over Ludwigs ambigue houding tegenover Sophie. Enerzijds 

last hij een scène in met Lila von Bulyowsky, anderzijds een scène met de dienaar Hornig. 

Ludwig zag Lila von Bulyowsky als actrice in mei 1866 aan het werk in een stuk van Schiller. Met 

haar had hij een tijdlang een affaire. De affaire werd goedkeurend toegestaan door Ludwigs 

entourage en de publieke opinie: men zag Lila als een rijpere vrouw die Ludwigs schuchtere 

natuur zou doorbreken en hem zou voorbereiden op een gepast huwelijk.351 Bij Visconti worden 

twee dingen bij deze affaire getransformeerd. Enerzijds wordt Lila gereduceerd tot een dame die 

op verzoek (van zijn entourage?) op de koning afgestuurd werd en wordt ze, zonder dat er ook 

                                                           
348 Herre, Ludwig II. von Bayern. Sein Leben, sein Land, seine Zeit. 155. 
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maar van enige toenadering sprake is, in het water gegooid en als hoer de deur gewezen. 

Anderzijds plaatst Visconti dit na de officiële verloving, terwijl de affaire met Lila meer dan een 

half jaar eerder begon. Ludwig wordt zo nog sterker als homoseksueel afgetekend352 eerder dan 

twijfelend of biseksueel; de verloving met Sophie wordt ontdaan van alle romantiek. 

Visconti voegt tijdens de verloving ook een scène in met de dienaar Hornig, die net in dienst is. In 

de scène van de ontmoeting tussen Ludwig en Hornig wordt er enkel een verlangende blik 

uitgewisseld, maar is deze blik expliciet genoeg om Ludwigs homoseksuele verlangens te 

beklemtonen. Het is pas in de scène waarin Ludwig aan priester Hoffman bekendmaakt dat hij de 

verloving zal verbreken dat Visconti door middel van twee korte flashbacks laat zien dat beide 

mannen elkaar ook effectief zoenen. Al kan het ook zijn dat Ludwig daarvan droomt, door 

voordien reeds de scène van de verwachtingsvolle ontmoeting getoond te hebben, lijkt een 

flashback op begane zonde waarschijnlijker en wordt de verloving met Sophie helemaal tot een 

farce gereduceerd.  

2.4.3. Seksualiteit 

Een verwante cruciale factor is Ludwigs aarzelende omgang met seksualiteit. Van in het begin 

van de film wordt Ludwigs homoseksualiteit gesuggereerd door zijn maniëristisch gedrag en zijn 

gedistingeerde verhouding tot bijvoorbeeld Elisabeth en Sophie, maar aanvankelijk tracht hij daar 

nog tegen in te gaan. Het geplande huwelijk met Sophie is niet enkel een stap in maatschappelijke 

erkenning, maar ook een poging om zijn verlangens naar mannen de kop in te drukken. Nadat 

het geplande huwelijk geannuleerd wordt, probeert Ludwig niet meer om zich aan één iemand te 

verbinden. Bijgevolg wordt zijn eenzaamheid versterkt: hij heeft geen vertrouwenspersoon, geen 

toeverlaat, maar weet zich alleen met zijn wensen, dromen en verlangens. Zijn aanbidding van 

Elisabeth moet getemperd worden, zijn verlangen naar mannen wil hij uit de openbaarheid 

houden. Ludwigs homoseksuele verlangen wordt eerder gesuggereerd dan expliciet getoond, en 

speelt zich dan ook af buiten het sociale kader.353  

Zijn homoseksualiteit wordt drie maal in beeld gebracht. De eerste scène is die waarin Ludwig bij 

een avondwandeling de dienaar Volk naakt ziet baden in een meer en hem zijn mantel geeft om 

zich toe te dekken, maar heimelijk een verlangende blik in de richting van Volk werpt; een 

tweede is de reeds vermelde kus op de wang van een slapende Hornig. Enkel de derde keer is er 

sprake van een expliciete en volwaardig uitgewerkte scène, namelijk de orgie. De orgie met 

staljongens en knechten is gesitueerd na het bezoek in Neuschwannstein van Elisabeth aan 

Ludwig, die haar niet meer wil ontvangen, en dus net voor Ludwig uit zijn Koninklijke functies 

ontheven zal worden. Door die plaatsing worden twee dingen gesuggereerd: enerzijds geeft 

Ludwig zich pas over aan zijn verlangens eens hijzelf ook beseft dat men hem aan de kant zal 

schuiven; anderzijds kan het ook gelezen worden als een compensatie voor zijn verboden liefde 

voor Elisabeth of als een bevestiging dat zijn liefde voor Elisabeth slechts platonisch kan zijn. De 
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setting verraadt veel over Ludwigs neergang: geen symfonisch orkest, maar accordeon; geen 

champagne, maar bier; geen uiterlijke praal maar losgeknoopte hemden, naakte bovenlichamen, 

bezwete gezichten. Visconti toont enkel het voor en na: de opening van de avond met dans en 

drank; Ludwig die voor zich uitkijkt terwijl het hoofd van een man in naakt bovenlichaam in zijn 

schoot rust, Ludwig die zich langzaam, rondkijkend, tussen de slapende lichamen een weg naar 

buiten baant. 

Sa présence est celle d’un insomniaque qui n’arrive même pas à s’abandonner 

à l’orgie ; c’est comme la promiscuité physique de cette salle ne le concernait 

pas.354 

Ludwig laat zich in het begin van de orgie wel even geblinddoekt rondtollen voor een rondje 

blindeman, eens hij herkend heeft bij wie hij tot stilstand kwam, trekt hij zich terug uit het spel en 

vervalt opnieuw in de rol van observator. Terwijl een ontklede man zijn hoofd in zijn schoot legt, 

blijft Ludwig volledig gekleed; terwijl iedereen zijn roes uitslaapt, vertrekt Ludwig opnieuw met 

de koets. Nergens thuis, steeds op dool. Mede door de dominantie van donkere partijen, de 

aanwezigheid van (half)naakte lichamen en de gelatenheid in beeld in het tweede deel van deze 

scène, wordt het een tableau vivant dat de overgang tussen leven (beweging) en dood (stilstand) 

even wil vasthouden.355  

 

 
Afbeelding 10: de dode boom bij de orgie – eerder bedwelmend dan een schepper van kracht 

 

Toch wordt ook gesuggereerd wat de overhand zal krijgen: in het donkere decor staat in het 

midden een dode boom. Een dode boom die refereert aan de dode boom in Wagners opera Die 

Walküre waarin Wotan het zwaard Nothung gekliefd had en dat enkel Siegmund uit de stam kan 

                                                           
354 Chiesi, R., "Les corps dans l'ombre: cruauté et volupté dans l'oeuvre de Visconti," in Visconti dans 
la lumière du temps, ed. Bantcheva, Denitza. Condé-sur-Noireau: Corlet Publications, 2008, 54. 
355 Darbellay, L., "Tableaux vivants vicontiens," in Visconti dans la lumière du temps, ed. Bantcheva, 
Denitza. Condé-sur-Noireau: Corlet Publications, 2008, 115-116. 
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trekken. Deze dode boom in een setting die veeleer Ludwigs eenzaamheid bevestigt dan 

menselijke warmte biedt, vormt een contrast met de kerstboom bij Wagner thuis: 

(…) contrepoint tragique de la fête de Noël chez Wagner, avec la lumineuse 

musique d’idylle écrite pour Cosima, et le sapin chargé de cadeaux, la 

présence éblouie des enfants… Et ce sont bien là les deux pôles de l’univers 

viscontien…356 

Ludwig slaagt er niet in een cirkel te vormen met zijn kompanen-van-één-nacht. Al evenmin kan 

hij een imaginair zwaard uit de stam van de dode boom trekken om zijn demonen te temmen en 

aan kracht te winnen…  

2.4.4. Kunstenaars en Ludwigs mecenaat 

Ludwigs relaties met kunstenaars verlopen op het eerste zicht anders: met hen krijgt hij het 

gevoel effectief te kunnen participeren aan iets. Al snel zal echter blijken dat Ludwig hen eigenlijk 

vooral zijn droomwereld wil opleggen. 

2.4.4.1. Wagner als overspelige geldwolf 

Bij Visconti geeft Ludwig onmiddellijk na zijn kroning opdracht om Wagner te zoeken. Ludwig 

was inderdaad nog geen vijf weken gekroond, of hij liet een grote zoekactie starten naar Richard 

Wagner om hem zijn mecenaat te kunnen schenken. Toch verdient Visconti’s versie, als zou het 

opsporen van Wagner de eerste politieke daad van Ludwig geweest zijn, wat nuancering. Ludwig 

was in het begin van zijn ambt wel degelijk toegewijd aan zijn taak maar maakte, in de hoop zijn 

sociale en politieke functie en de protocollaire rollen te overstijgen, ook gebruik van zijn positie 

om Wagner naar München te halen.357  

Door als politieke daden, op Ludwigs afkeuring-op-afstand van de oorlogen na, enkel het 

mecenaat van Wagner en de bouw van de kastelen aan te halen, beklemtoont Visconti Ludwigs 

droomwereld. Ludwig wordt niet neergezet als een koning die heerst, die het welzijn van zijn 

land en onderdanen nastreeft, maar als een koning die op zichzelf en zijn eigen dromen gericht is. 

Een zelfde techniek past Visconti toe op de portrettering van Wagner: geen spoor van de vroegere 

revolutionair of zijn ideeën om de wereld te veranderen door middel van kunst.358 

Wagner was toen Ludwig op de troon kwam op de vlucht voor schuldeisers; meerdere opera’s 

(waaronder Tristan und Isolde, Das Rheingold en Die Walküre) waren afgewerkt maar onder meer 

door de grote bezetting en hoge ensceneringkosten onuitgevoerd in hun totaliteit.359 Ludwigs 
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tussenkomst kwam als geroepen. Ludwig betaalde Wagners schulden terug, voorzag hem van 

een woning, werkingsmiddelen en productiemiddelen om zijn opera’s op te voeren. 

Wagner stelde voor Ludwig een werk- en uitvoeringsschema op met timing van 1865 tot 1872, 

waaronder de voorstelling van de volledige Ring des Nibelungen-cyclus.360 Wagner was met de 

groots opgezette cyclus al begonnen in 1851; de volledige cyclus werd voor het eerst opgevoerd in 

Bayreuth in 1876. Zoals vermeld, waren de eerste twee delen, Das Rheingold en Die Walküre, reeds 

voltooid maar onuitgevoerd in hun totaliteit; het derde en vierde deel van cyclus, Siegfried en 

Götterdämmerung, werden voltooid tussen 1869 en 1874.361 Hans von Bülow kwam naar München 

om als dirigent de muzikanten te begeleiden; zijn vrouw Cosima volgde met haar kinderen. 

Wagner liet zich echter snel opmerken door zijn exuberant en spilzuchtig gedrag – onder meer 

door het huis dat Ludwig hem ter beschikking stelde, in te richten met exclusieve waren (die hij 

in Wenen bestelde, waarschijnlijk in een poging het onopgemerkt te houden). De publieke opinie 

roerde zich en zou dat meermaals doen. Daarenboven had Ludwig een nieuwe premier en 

minister van buitenlandse zaken aangesteld, Ludwig von der Pfordten, die Wagner reeds kende 

van toen hij in Dresden verbleef (1842-1849). Von der Pfordten was toen minister van cultuur in 

Saksen en had zich onder meer verzet tegen de bouw van een theater en was Wagner nog steeds 

vijandig gezind.362 Wagner zou onder druk van de publieke opinie al in december 1865 München 

moeten verlaten. De publieke opinie zag hem als een indringer – een buitenlander die een fel 

begeerde post kwam innemen, daarbij zijn vrienden aanstelde als dirigent, koorleider etc.; 

ervaarde hem als te extravagant, exuberant en kostelijk; bovendien veroorzaakte de relatie met 

Cosima von Bülow (met wie hij zou trouwen nadat ze van haar man gescheiden was) een publiek 

schandaal. Aan de grond van dit alles lag bovenal een verschil in wereldbeelden: 

De in München geldende normen en die van Richard Wagner zijn niet in 

overeenstemming met elkaar te brengen. Wagners gedrag was in strijd met de 

kerkelijke en burgerlijke moraal; voor zijn kunst moest hij nog volop strijden; 

en zowel de legitimisten als de ‘achtenveertigers’363 was hij een doorn in het 

oog.364  

Toch was Wagners verblijf in München zeker geen lege doos. Naast het verder werken aan 

diverse opera’s, werd Tristan und Isolde voor het eerst opgevoerd in München in juni 1865 en werd 

dit een artistiek succes.  

 

Visconti vertelt echter niets over het artistieke succes, maar focust op de moeilijke relatie tussen 

Wagner, de regering, de publieke opinie en uiteindelijk ook Ludwig. We zien Wagner nooit 
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publiekelijk aan het werk, noch als componist, noch als operaregisseur. Tweemaal musiceert 

Wagner kort binnenshuis, eenmaal aan de piano, de andere keer met een kamerorkest ter ere van 

Cosima’s verjaardag. Daarnaast zien we Wagner in dialoog met Ludwig, in relatie tot Cosima, en 

focussen de gesprekken op de bouw van een eigen theater en geld, steeds meer geld. 

 

De eerste scène waarin we Wagner zien, heeft hij intrek genomen in het huis in München, klaagt 

dat hij het huis moet herinrichten, wil de architect Gottfried Semper aanstellen om een theater te 

bouwen, zangers en dirigenten van buiten München laten overkomen, en neemt ook Cosima von 

Bülow met haar kinderen haar intrek in het huis. Daarenboven vertelt ze hem dat er nog een kind 

op komst is – en verraden de blikken dat Wagner de vader is. In één scène van geen vijf minuten 

heeft Visconti vrijwel alle pijnpunten duidelijk gemaakt, inclusief de verhouding tussen Wagner 

en Ludwig: 

Wagner: De koning geeft me carte blanche. Bij de eerste ontmoeting knielde hij 

bijna voor me. 

In plaats van een relatie van mecenas tot kunstenaar-in-opdracht, is Wagner (voorlopig) duidelijk 

de sterkste. Visconti gebruikt de relatie tussen Ludwig en Wagner om zowel de kant van de 

schepper als de toeschouwer van kunst te tonen. Wagner als sluwe vos die de beste condities 

afdwingt voor zichzelf, en Ludwig als mecenas die meent vereenzelvigd te worden met de kunst 

door haar te financieren.365  

In de tweede scène met Wagner, na de opvoering van Tristan und Isolde (een opvoering die we 

niet te zien krijgen), treffen we Ludwig bij Wagner thuis aan. Wagner is kwetsbaarder geworden 

en heeft het over de aanvallen in de pers. Wanneer hij Ludwig de plannen van Semper toont, laat 

Wagner blijken niet echt meer in de realiseerbaarheid ervan te geloven.366 Ludwig maant Wagner 

aan zich op zijn werk te concentreren in plaats van een openbaar leven te leiden en onder de 

publieke opinie te lijden. Verder in de scène bevindt Wagner zich nog meer in nauwe schoentjes: 

enkele oude schuldeisers zijn komen opdagen en eisen tegemoetkoming. Wagner laat Cosima de 

geldelijke vraag stellen aan Ludwig: 200.000 gulden,367 een bedrag dat Ludwig onmogelijk ter 

beschikking kan stellen zonder steun van zijn ministers, en waaraan Ludwig slechts gedeeltelijk 

zou tegemoetkomen. 

Visconti voegt aan deze gebeurtenissen368 echter iets significants toe: eens Ludwig de deur uit is, 

vaart Wagner ten overstaan van Cosima uit tegen Ludwig: 
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Wagner: Ze beloven je bergen en zweren je liefde en trouw. En dan? Is dit de 

grote mecenas van vandaag? Het is ’n domme jongen, de laatste gek van 

een gekke familie. 

Wagner had zich in realiteit in dezelfde periode één keer versproken tegenover minister 

Pfistermeister door naar Ludwig te verwijzen met de woorden “mein Junge”, “mijn jongen”. Dit 

zou Ludwig ter ore gekomen zijn,369 maar Visconti verzwaart dit door enerzijds vragen te stellen 

bij zijn mecenaat, anderzijds door te verwijzen naar de waanzin die in de familie rondwaart. 

De daaropvolgende scène, waarin Ludwig te weten komt dat Cosima de minnares is van Wagner, 

ondermijnt de relatie met Wagner nog meer. Daarop volgende scènes laten de ontwikkelingen 

snel gaan: Wagner, von Bülow en Cosima worden na het verschijnen in de pers van de relatie 

tussen Cosima en Wagner ontvangen door Ludwig. Ze proberen eerst nog alles te ontkennen, 

maar Ludwig vraagt hen duidelijk de maskers af te werpen, en zegt dat hij een brief ter 

ondersteuning van von Bülow zal laten publiceren.370 In de scène daarop wordt Wagner op bevel 

van Ludwig gedwongen München te verlaten.  

Visconti heeft hierbij een aantal dingen gecondenseerd: de verschillende problemen in de relatie 

met Wagner – zijn geldhonger, machtsbemoeienis, relatie met Cosima – sleepten eigenlijk bijna 

een jaar aan, van aanvang 1865 tot begin december 1865. Niet enkel de relatie met Cosima was de 

oorzaak van Wagners gedwongen vertrek, maar de publieke opinie die Wagner als geldwolf zag, 

Wagners verregaande bemoeienissen met staatszaken, pogingen van Wagner om Ludwig enkele 

niet-Wagnergezinde ministers te doen ontslaan en uitlatingen daarover in de pers door Wagner 

zelf.371 Omdat de realiteit iets té complex en meerlagig was, wekt Visconti de indruk dat het 

voornamelijk de overspelige relatie is die de doorslag gaf. Toch heeft Visconti terloops wel alle 

problemen aangehaald, deels in de scènes met Wagner zelf (de spilzucht), in de dialogen van 

Ludwig met Elisabeth, en in de getuigenissen van de ministers. 

 

Ludwig zou Wagner tot aan het eind van zijn leven blijven waarderen,372 en na het vertrek van 

Wagner uit München kon Wagner nog enkele opera’s, waaronder premières met succes in 

München uitvoeren: Die Meistersinger von Nürnberg in 1868, Das Rheingold in 1869, Die Walküre in 

1870, Rienzi in 1871. 

Wagner kreeg zoals overeengekomen tot 1872 nog steeds zijn loon uitbetaald en tot aan de 

verhuis van Wagner naar Bayreuth in 1872 betaalde Ludwig ook de huur van de villa in 

Tribschen waar Wagner na het vertrek uit München zijn intrek nam. Ludwig betaalde zelfs een 

deel van het Festspielhaus en van Wagners villa in Bayreuth.373 Over deze continuering vertelt 
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Visconti niets.374 Na het vertrek van Wagner uit München gaat Visconti onmiddellijk over naar de 

oorlog tegen Pruisen in 1866 en volgt er slechts één scène met Wagner, namelijk Ludwig die 

Sophie aan Wagner voorstelt, waarbij Sophie enkel zwijgt en Ludwig eerst in het bijzijn van 

Sophie, daarna onder vier ogen met Wagner over hun verloving, de vermoeiendheid daarvan 

spreekt, en Wagner en Ludwig even het verleden aanhalen: 

Wagner: Vergeet de gebeurtenissen uit het verleden. Men kan van vrienden 

blijven houden, ook al schenden ze je vertrouwen. Wees grootmoedig 

en probeer te vergeven. 

 

2.4.4.2. Kainz als theatrale marionet 

Met de acteur Joseph Kainz introduceert Visconti een tweede markante mecenas-kunstenaar 

relatie. Ludwig liet veelvuldig private voorstellingen – zowel theater als muziek – geven in het 

Münchener Hoftheater.375 Daar zag hij op 30 april 1881 Joseph Kainz in Marion de Lorme van 

Victor Hugo de rol van Didier spelen. Didier is de partner van Marion de Lorme, die door een 

vroegere minnaar van haar, de graaf Saverny, uitgedaagd wordt tot een duel. Na vele 

hindernissen en ontsnappingspogingen wordt hij ter dood veroordeeld voor het aangaan van het 

duel. 

Visconti vervangt het minder bekend stuk van Victor Hugo (waaruit Kainz later in de film zal 

citeren) door de slotscène van Romeo and Juliet van William Shakespeare.376 Wanneer het gordijn 

valt, feliciteren de andere acteurs Kainz voor zijn prestatie en hebben het over “een ware triomf”, 

wat ironisch overkomt vermits op dat moment het gordijn opnieuw geopend is en we een lege 

zaal aanschouwen. Het is pas wanneer een bode van Ludwig een brief (met een uitnodiging om 

drie dagen op Linderhof door te brengen) en een ring overhandigt aan Kainz, dat de kijker 

begrijpt dat het om een private voorstelling voor de koning ging. Visconti comprimeert het 

geschenk van de ring en de uitnodiging voor Linderhof tot één geste, terwijl er korte tijd tussen 

lag. Ook in de rest van de enscenering comprimeert Visconti verschillende dingen maar blijft 

daarbij dicht bij het verloop van de kortstondige vriendschap tussen beiden. 377 

Ook Kainz wordt, net als Wagner, niet als kunstenaar in verhouding tot een publiek, maar als een 

privaat speelgoed geportretteerd. De enige keer dat Kainz als acteur aan het werk is, blijkt het om 

een private voorstelling voor Ludwig te gaan; erna onttrekt Ludwig Kainz aan het publiek en 

ontneemt hem zijn eigenlijke staat van acteur. Een belangrijk verschil is echter dat, in 

                                                           
374 Visconti had oorspronkelijk wel nog enkele scènes met Wagner gepland, zoals een privéconcert 
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tegenstelling tot Wagner, die naar Beieren gehaald wordt om zijn eigen werken te componeren en 

te laten opvoeren, Kainz enkel een marionet lijkt. Bovendien is ook Ludwig veranderd: wanneer 

Kainz ’s nachts aankomt in Linderhof en Ludwig ontmoet in de grot, is Ludwig helemaal niet 

meer de enthousiaste kunstmecenas, maar een mensenschuw iemand die zijn gast niet in de ogen 

durft kijken, eerst de zwanen voert en niet eens het woord tot hem richt. De ochtend erop 

waarschuwt een lakei Kainz: 

Lakei: De koning verwachtte Romeo, niet Joseph Kainz. Hij had Romeo 

uitgenodigd op Linderhof. Als u Romeo kunt zijn, of Didier, één van z’n 

helden dus, dan zal uw succes verzekerd zijn. 

Ook dit vinden we terug in de biografieën: 

The Secretary broke the news to Kainz. It was Didier, not Kainz, whom the 

King had invited to Linderhof, he explained; if only Kainz could become 

Didier, then he would triumph. So Linderhof became a stage – a stage upon 

which Kainz strutted and roaded his way back into the royal favour.378 

Tussen Ludwig en Kainz ontwikkelen zich geen dialogen, we zien enkel Kainz die declameert, 

Ludwig die een korte frase uit de toneeldialoog antwoordt. Na afloop van de dialoog uit Marion 

de Lorme van Victor Hugo, vraagt Ludwig Kainz hetzelfde stuk nogmaals te declameren, maar 

stelt onmiddellijk zijn gouden horloge als beloning in het vooruitzicht – het delen van de hogere 

kunst is tot handelsrelatie verworden, de gunst van Ludwig voor Kainz afhankelijk van diens 

theatrale prestaties, hun vriendschap enkel een afgeleide van de dramatische figuren die Ludwig 

bewondert en Kainz tot leven wekt, de reis die ze zullen ondernemen geen gezamenlijke vakantie 

of ontdekkingstocht maar een herbeleven van de daden van Wilhelm Tell.379 Ook in de volgende 

woorden van Ludwig aan Kainz is er van dialoog geen sprake:  

Ludwig: Jij wordt m’n grote vriend. Jij wordt de pilaar van m’n theater. Je zult 

de mooiste stukken van de wereld spelen. Je collega’s zullen jaloers op 

je zijn. Daar moet je op rekenen. Maar vrees het niet. Je komt onder 

bescherming van de koning. Hij bespaart je zorgen en pijn. 

Maar jij moet trouw aan hem zijn. Ik wil alleen je loyaliteit. Wagner 

werd door iedereen gehaat. Ik drong hem op aan de wereld. Maar 

Wagner heeft m’n vertrouwen beschaamd. Ik was de man met het hart 

vol illusies. Sindsdien zoek ik een echte vriend. En nu heb ik die 

gevonden. 

Kainz moet Ludwigs leegte opvullen, maar slaagt daar niet in. Zich inleven in het personage door 

de tekst te laten reciteren of te ensceneren volstaat bovendien niet meer voor Ludwig. Samen met 

                                                           
378 Ibid., 192.  
379 Wilhelm Tell is ook een toneelstuk van Friedrich Schiller, wiens werk Ludwig nauw aan het hart 
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Kainz gaat Ludwig op reis naar een aantal plekken die verbonden zijn met de helden die hij tot 

leven wil zien komen. De acteur moet zijn personage worden.380 Over dit contrast zei Visconti: 

Ce qui m’a toujours attiré, c’est le thème du conflit entre l’art et la vie, c’est-à-

dire l’opposition entre l’artiste, ses aspirations esthétiques, et la vie 

quotidienne, entre le fait qu’il soit en apparence au-dessus de l’histoire et sa 

participation à la condition historique.381 

Ludwig is echter geen scheppend kunstenaar, maar kan enkel toekijken op de kunstenaars en hen 

faciliteren. Wagner, Kainz, de architecten van zijn kastelen moeten hem de illusie schenken dat hij 

het creatieve brein is dat aan tijd en ruimte ontheven is en door zijn werken onsterfelijk wordt, 

maar gaandeweg leert Ludwig dat hem enkel het moment van identificatie met zijn idolen 

gegeven is – zie bijvoorbeeld de manier waarop Kainz enkel gevraagd wordt rollen te spelen die 

Ludwig zelf aanspreken.  

 

De vriendschap tussen Kainz en Ludwig was een kort leven beschoren: op 11 juli, slechts een 

zestal weken na hun ontmoeting, gooide Kainz de handdoek in de ring. Ludwig en Kainz waren 

een tweetal weken samen op reis, om twee uur ’s nachts aangemeerd en toen vroeg Ludwig Kainz 

een stuk uit Wilhelm Tell te declameren. Kainz, uitgeput, weigerde, en hun wegen scheidden. Een 

week eerder had al een gelijkaardige scène plaatsgevonden: Ludwig had Kainz op de boot 

gewekt met het verwijt dat hij gesnurkt had, en liet Kainz misnoegd verder slapen. 382 

Visconti comprimeert deze twee disputen tot één scène, op de boot waarmee beiden (en een 

beperkt koninklijk gevolg) over het Vierwaldstätter Meer reisden. Ludwig wekt een slapende 

Kainz en maant hem aan te declameren in plaats van te snurken. Kainz weigert en zegt dat hij het 

beu is op bevel te reciteren.  

Kainz verdwijnt van het toneel en wordt bij Visconti een schakel in het onderzoek naar de 

geestesgesteldheid van de koning – zie de getuige die verklaart dat Kainz de brieven 

doorverkocht die hij van Ludwig ontving.383 

                                                           
380 Liandrat-Guigues, Le couchant et l'aurore. Sur le cinéma de Luchino Visconti. 54. 
381 Costantini, C., "Entretien avec Luchino Visconti," Caméra/Stylo, no. 7 (1989): 62. 
382 Blunt, The Dream King. Ludwig II of Bavaria. 201; Herre, Ludwig II. von Bayern. Sein Leben, sein 
Land, seine Zeit. 335. 
383 Na hun ruzie schreef Ludwig nog regelmatig naar Kainz. 





 

 

2.5. Ludwigs eenzaamheid in schema  

Twee schema’s geven duidelijk Ludwigs isolatie aan: enerzijds een schema waar de neergang aan de hand van de verschillende actoren gevisualiseerd wordt; 

anderzijds een schema over de verhouding van Ludwig met mannelijke versus vrouwelijke figuren. Opnieuw benadrukken we dat deze schema’s niet tot 

doel hebben geschiedenis en film naast elkaar te plaatsen of de vergelijking van beide voorop te stellen, maar om structuur te bieden. 

 

Kunst Aristocratie Politiek Geloof Geschiedenis 

Wagner Elisabeth Dürckheim, getuigen  Biechtvader Moeder  

goedgelovig begin vertrouwenspersoon sturing goedgelovig niet-praktiserend 1864, kroning 

verspilzucht      

 probeert vast te houden aan 

aristocratie 

   1866, oorlog tegen Pruisen 

“Deze oorlog bestaat voor mij niet” 

bedrog  zelf beleid in handen nemen    

 1867: arrangeert huwelijk met 

Sophie; verloving wordt 

verbroken 

 stilzwijgende 

afkeuring 

bekeert tot 

katholicisme, wordt 

pilarenbijter 

 

 heeft geen vat meer op 

Ludwig 

    

     1870: Kaisersbrief 

1881: Kainz 

geen persoon, slechts een 

“rol” 

 onderzoek en afzetting geen contact 

meer 

 1884: financiële put 

 wordt een schaduw: Ludwig 

wil haar niet meer zien 

   1886: alles stort in; onderzoek naar 

geestesgesteldheid Ludwig; afzetting 

Tabel 6: Ludwigs neergang aan de hand van de verschillende actoren
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Vrouwen Verhouding Mannen verhouding 

Moeder afstand Hoffman klankbord voor twijfel; 

afstand neemt de overhand 

Elisabeth platonisch ideaal / spiegelbeeld Wagner 

Kainz 

artistiek ideaal; beiden slagen er niet in 

aan Ludwigs wensen te voldoen 

Cosima geldwolf, overspelig Dürckheim enige uit Koninklijke entourage die 

Ludwig kan waarderen, ruimte geeft, 

blijft steunen; verlaat hem pas als hij niet 

meer anders kan 

Sophie bloem zonder aantrekking; 

‘decorum’ 
Otto hoop dat Otto Ludwig zal vervangen als 

koning; deze hoop wordt echter 

gekelderd als Otto gek verklaard wordt 

Lila von 

Bulyowsky 

wordt verworpen   

Tabel 7: Ludwigs verhouding met vrouwelijke versus mannelijke figuren 

 

Het is duidelijk dat Ludwig het moeilijk heeft om een essentiële relatie op te bouwen met 

vrouwen, en dat er een sterk mannelijk overwicht is. De vrouwen waarmee hij initieel een band 

heeft, behoren niet enkel allen tot zijn familiale kring (zijn moeder en twee nichten), van Sophie 

en zijn moeder neemt hij afstand, Elisabeth is onbereikbaar. Als zijn broer Otto wordt gek 

verklaard en opgesloten, is ook zijn laatste familiale band verbroken. Zijn relaties met mannen 

verwateren evenzeer en versterken zijn eenzaamheid enkel nog… Bovendien wordt Ludwig door 

meerdere mannen verraden: Wagner melkt Ludwig financieel uit, Kainz verkoopt tijdens het 

onderzoek tegen Ludwig de brieven die hij van de koning ontving aan de ministers, Dürckheim 

kan weliswaar bijna niets anders, maar kiest ook voor zijn eigen hachje, zijn trouwste dienaren 

verraden hem evenzeer.384 

                                                           
384 Schifano, Visconti, une vie exposée. 542-543. 
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Mijn medeburgers en ik. Hoe langer hoe meer lijken wij op mensen die 

aan een stroom staan en naar de overkant willen maar die in plaats van 

een brug te slaan of te zwemmen rustig wachten tot het water opdroogt. 

PAUL VERHAEGHEN, Omega Minor 

3. Historiserende lectuur 

Waar we in het voorgaande deel de historische gebeurtenissen bekeken vertrekkend vanuit de 

film en de nadruk lag op hoe die gebeurtenissen gestalte krijgen of geïnterpreteerd kunnen 

worden, ligt in dit deel de klemtoon op hoe een historiserende lectuur gestimuleerd wordt, welke 

kenmerken en verwijzingen het lezen van de historische film als een visie op de geschiedenis 

vorm geven, en welke historische echo’s daardoor opgeroepen worden.  

 

3.1. Een revolutionaire periode  

De historische context is doorheen het eerste deel van onze analyse al deels behandeld; we geven 

hier een beknopt overzicht om het bredere kader te schetsen.  

De periode waarin de film zich afspeelt, van de kroning van Ludwig in 1864 tot aan zijn dood in 

1886, is er een van grote politieke en maatschappelijke veranderingen. De kiem ligt in het 

revolutiejaar 1848, een jaar waarin over heel Europa verschillende liberale opstanden meer 

burgerrechten eisten. De Februari-revolutie in Frankrijk, opstanden in Polen, Denemarken, 

Schleswig, de Hongaarse opstand van 1848 en de Duitse opstand hadden allemaal gelijkaardige 

bekommernissen. Een snelle technologische ontwikkeling bracht heel wat mensen uit de 

arbeidersklasse in de werkloosheid; hongersnood in 1846 maakte voor velen de situatie nog 

extremer en mede hierdoor vonden de in de pers verspreide nieuwe ideeën rond nationalisme, 

liberalisme, socialisme een sterke voedingsbodem. De aristocratie toonde zich ontevreden met 

absolute monarchieën, de groeiende middenklasse vroeg om algemeen stemrecht. En al hadden 

de meeste revoluties van 1848 weinig onmiddellijk effect, ze zaaiden wel wat de volgende 

decennia geoogst zou worden.385 

In de Duitse opstand stond ook de roep om Duitse eenheid centraal. Net de versnippering van 

Duitsland was een extra reden voor de mislukking van de opstanden in diverse onafhankelijke 

Duitse deelstaten. Waar nog geen eenheid was, kon moeilijk terzelfder tijd én het politiek systeem 

én de totale staatsstructuur veranderen. Na het neerslaan van de revolutie slaagden de 

conservatieven erin het nationalisme voor hun kar te spannen en von Bismarck speelde daar 

strategisch op in bij de opeenvolgende oorlogen tegen Denemarken (1864), Oostenrijk (1866) en 

Frankrijk (1870–1871).  

                                                           
385 Merriman, J.M., A History of Modern Europe from the Renaissance to the Present. London: W.W. 
Norton, 2004, 670-701. 
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Door de overwinning tegen Oostenrijk in 1866 werd Bismarck immens populair en lag de weg 

open om voluit te gaan. Frankrijk stond erg huiverachtig tegenover de Pruisische expansiedrang, 

de Zuid-Duitse staten die sterk onder invloed stonden van (het anti-Pruisische) Oostenrijk 

vormden eveneens een bedreiging voor de Duitse eenwording. De oorlog tegen Frankrijk, waarbij 

de Zuid-Duitse staten Pruisen ter hulp snelden, bracht soelaas. Na de overwinning op Frankrijk, 

werd in 1871 het keizerrijk Duitsland een feit. Het was echter nog geen volwaardige nationale 

eenheidsstaat en bleef een ‘Bund deutscher Fürsten’,386 waarin de afzonderlijke staten een aantal 

soevereine rechten behielden en Pruisen de sterkste kracht was.387 

 

 
Afbeelding 11: De eenmaking van Duitsland388 

 

Had Ludwig het tij kunnen doen keren door actiever op de voorgrond te treden? Waarschijnlijk 

niet. Tijdens de oorlog van Pruisen tegen Oostenrijk koos hij, zoals eerder vermeld, de kant van 

                                                           
386 Boterman, Moderne geschiedenis van Duitsland 1800-heden. 129. 
387 Breuilly, "Revolution to Unification." 155. 
388 Merriman, A History of Modern Europe from the Renaissance to the Present. 728. 
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Oostenrijk en de Beierse staat moest daar achteraf zwaar voor boeten. Tijdens de oorlog tegen 

Frankrijk de kant van Frankrijk kiezen zou niet alleen vaandelvlucht geweest zijn, vermits Beieren 

na de nederlaag van 1866 beloofd had zijn leger ter beschikking te houden van Pruisen, maar 

waarschijnlijk ook overmoedig en een op voorhand verloren zaak. Toch was Beieren na Pruisen 

de grootste deelstaat in de Duitse Bond en had een meer krachtdadig optreden van Beieren de 

loop van de geschiedenis misschien een andere wending kunnen geven of gewoon Beieren een 

groter gewicht kunnen geven in het kiezerrijk, al is dat allemaal voorwaardelijk. Ludwig ageerde 

niet, en dat is net wat Visconti interesseert: een koning die niet reageert terwijl de wereld in brand 

staat.  

 

3.2. Droom versus werkelijkheid: het verleden herleefd? 

3.2.1. Van familiaal naar sociaal niveau?  

Herre begint zijn biografie over Ludwig als volgt: 

Eine halbe Stunde nach Mitternacht kam jener Knabe zur Welt, der als Mann 

die Nacht mehr als den Tag schätzte. Am 25. August 1845 wurde in Schloß 

Nymphenburg bei München der Prinz geboren, der als König zu spät kam – 

Ludwig II. Von Bayern, der den Anschluß an die Zeit nicht finden konnte, in 

sein Jahrhundert sich nicht einfügen wollte.389 

Ludwig als de koning die te laat kwam… Een ideaal onderwerp voor Visconti. Velen zien Ludwig 

dan ook als film over 

Le conflit entre un passé qui persiste, mais dégénère, et un futur déjà en acte, 

qui le ronge, vient détruire les structures qui paraissaient les plus solides et 

fondaient le monde : l’organisation de la société et de la parenté.390 

In de meeste films van Visconti, van Rocco i suoi fratelli (1960) tot Il gattopardo (1963), van La terra 

trema (1948) tot L’innocente (1976), wordt de familie en haar geschiedenis als sluitsteen gebruikt, of 

liever: de neergang of het uiteenvallen van een familie loopt parallel met een historische (Ludwig), 

ideologische (Rocco i suoi fratelli, Vaghe stelle dell’Orsa (1965)), sociale (Gruppo di famgilia in un 

inferno (1974)) of politieke (La caduta degli dei) kentering. Het uiteenvallen van Ludwigs familiale 

kring vertaalt zich op al zijn naasten: Ludwig begint met de dood van Ludwigs vader – Ludwig 

neemt slechts aarzelend de kroon op; van zijn moeder neemt Ludwig afstand – Ludwig neemt 

ook afstand van het geloof; zijn broer Otto wordt als gek opgesloten – de uitweg voor Ludwig, 

                                                           
389 Herre, Ludwig II. von Bayern. Sein Leben, sein Land, seine Zeit. 7. 
390 Lagny, M., "Les lumières de la décadence," in Visconti dans la lumière du temps, ed. Bantcheva, 
Denitza. Condé-sur-Noireau: Corlet Publications, 2008, 23. 
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namelijk een troonsopvolging door Otto, wordt onmogelijk; Elisabeth is een onbereikbare nicht, 

een onaanraakbaar ideaal; Sophie kan geen volwaardige dubbelgangster zijn.  

Het familiale niveau is duidelijk veel prominenter aanwezig dan het sociale niveau. Het verhaal 

speelt zich in Ludwig dikwijls in een maatschappelijk vacuüm af, ondanks verwijzingen naar 

politieke of sociale omstandigheden, ondanks een getrouwe historische setting. De kijker wordt 

betrokken bij het individuele en/of familiale niveau, maar het sociale niveau blijft op de 

achtergrond, blijft slechts het kader waarbinnen de persoonlijke crisis of de crisis tussen enkelen 

centraal staat. Het achterwege laten van belangrijke gebeurtenissen zoals de bouw van de opera 

voor Wagner in Bayreuth versterkt dit gevoel nog. En al verwijst het centrale familiale niveau 

naar bredere maatschappelijke bewegingen, door de context te weinig ruimte te geven, wordt de 

link tussen deze niveaus kunstmatig. Zo zitten in Ludwig de meeste historische verwijzingen in de 

getuigenissen, die door hun koele afstandelijke cadrage, los van tijd en ruimte, buiten het verhaal 

staan. Historische gebeurtenissen worden slechts mondjesmaat geënsceneerd en dan nog veeleer 

op individueel niveau – zoals al aangehaald, is het volk, het leger, iedere vorm van collectiviteit 

afwezig. Zelfs Youssef Ishaghpour, duidelijk een groot bewonderaar van Visconti, schrijft: 

L’ignorance des significations politiques n’entrave pas la participation du 

spectateur aux effets du drame, mais elle vide les films de leur vérité.391  

Al gaat deze auteur verder met de opmerking dat ook in de grote klassieke tragedies het 

familiedrama centraal staat, het inwendige in plaats van het publieke,392 door de publieke 

achtergrond wel aan te halen, creëert Visconti verwachtingen die niet geheel ingelost worden. 

Bovendien zijn het in de eerste plaats de klassieke tragedies van Sophocles zoals Koning Oedipus 

of Antigone die op het familiale focussen en zijn ze daarom niet vrij van toespelingen op actuele 

gebeurtenissen. Het werk van Aeschylus en Euripides bevat wel degelijk expliciete verwijzingen 

naar actualiteit. Een groot verschil met de films van Visconti is dat de klassieke tragedie meestal 

verwees naar actuele gebeurtenissen en gezien de actualiteit pure allegorie voldoende was. Films 

als Il gattopardo of Ludwig gaan echter verder terug in de tijd, waardoor de allegorie en 

voorzichtige verwijzingen van Visconti dikwijls niet genoeg houvast bieden. 

L’œuvre de Visconti naît de cette conscience contradictoire des temps de la 

fin : procès social-historique objectif, réalisme, et en même temps, 

manifestation suprême de la dissolution, déni de la réalité, aspiration à 

l’absolu, à la beauté dans la mort ; et cette œuvre doit être regardée dans cette 

double perspective, à la fois.393 

Het evenwicht tussen maatschappelijke en individuele processen is zoek in Ludwig. Bij Visconti is 

film bovendien sterk gelieerd aan de idee van de klassieke roman die een afgelijnd verhaal biedt 

en dikwijls een gesloten eenheid vormt. Door die geslotenheid en door het feit dat alles 
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voorgegeven wordt, wordt de kijker bijna in een passieve positie gedwongen, worden zijn films 

eerder ondergaan dan actief mee geconstrueerd. De kern van de filmische beleving ligt bij 

Visconti niet bij het in de film gezogen worden, maar in het naar de film kijken.394 

3.2.2. Spiegelbeeld of herbeleving? 

Veel meer dan de geschiedenis weer te geven in zijn films, geeft Visconti een blik, een reflectie op 

een deel van de geschiedenis.395 De afstandelijke manier waarop dit gebeurt in Ludwig belemmert 

echter een visie op de geschiedenis die de film overstijgt. Alsof Visconti met deze film even 

anachronistisch wilde zijn als Ludwig destijds.396 Alsof Visconti in Ludwig alles verteld heeft wat 

hij over Ludwig wilde vertellen, zonder ons een bredere blik in de tijd van de droomkoning te 

gunnen. Dat Visconti daarvoor beroep doet op een historische figuur die deel is van het collectief 

geheugen en omwille van het hoog romantisch gehalte sterk tot de verbeelding spreekt, versterkt 

het probleem. 

L’œuvre de Visconti est liée à la mémoire, à l’imaginaire collectif, ancrée dans 

de grands événements historiques, dans des textes, des tableaux ; et, par son 

caractère narratif et illustratif, elle s’adresse à tout le monde.397 

Door het gebruik van een bekende historische figuur, wordt de film inderdaad toegankelijk voor 

‘iedereen’, maar spijtig genoeg bevestigt Visconti voornamelijk het romantisch idee van een 

koning die te laat geboren werd en zich in zijn fantasiewereld liet gaan. De realiteit wordt 

buitengesloten :  

Chez Visconti, attachement au passé et passion sont liés : refus du 

changement, du temps, du devenir, refus de l’autre et de l’aspiration comme 

chemin de l’Autre.398 

Een film met een aantal hindernissen voor de beleving van de toeschouwer dus. Niet de actieve 

beleving door de toeschouwer, maar het objectief weergeven van de wereld zoals ze zich 

voordoet / voordeed staat centraal. Daarmee wil Visconti de band aantonen tussen kunst en 

realiteit, tussen tekst en object, tussen beeld en betekenis.399 Probleemloos is dit niet: het leven 

objectief weergeven zoals het zich voordeed, is niet mogelijk – noch in het leven, noch in de film. 

Een leven dat zich buiten iedere context plaatst, is een illusie die, indien volhard, enkel tot de 

                                                           
394 Ibid., 70. 
395 Nau, P., "Die Tränen des Leoparden. Zu den Filmen Luchino Viscontis," in Visconti, ed. Schüler, 
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ondergang kan leiden. Iedere mogelijkheid tot verandering wordt uitgesloten, waardoor wat 

aanwezig is, eveneens bij voorbaat verloren is.400 Een poging om vast te houden wat vluchtig is? 

3.2.3. Gevangen in het verleden… 

Naast de meticuleuze mise-en-scène en de tegenstelling tussen twee werelden – 

aristocratie/bourgeoisie, democratie/fascisme, droom/werkelijkheid –, technieken die Visconti 

veelvuldig gebruikt in zijn films, wordt de held bij Visconti dikwijls ontdubbeld, waarbij de 

antipode tegengewicht biedt.401 In Ludwig echter zijn het verhaal, de uitbeelding en afbeelding 

opgesloten in zichzelf, neemt de droomwereld de overhand en is het tegengewicht van de held 

afwezig. Wagner zou tot op zekere hoogte die rol kunnen spelen, als iemand die zijn kunstidealen 

en de werkelijkheid kan verzoenen (of naar zijn hand kan zetten), iemand die zijn idealen 

behoudt maar als een aal tussen de maatschappelijke en/of sociale belemmeringen heen glipt. Om 

hen eenzelfde gewicht te geven, staat de hiërarchische relatie tussen Ludwig en Wagner echter in 

de weg, een relatie van mecenas – kunstenaar, van opdrachtgever en uitvoerder, van bevelhebber 

en ondergeschikte. Zoals al beschreven, wordt slechts een selectief deel van Wagners activiteiten 

getoond en is de karakterisering van Wagner nogal zwart-wit. Bovendien verdwijnt Wagner in 

het tweede deel van de film van het toneel en kan men hem dus bezwaarlijk een tegengewicht 

voor Ludwig noemen. Ludwig blijft een eenzaam individu dat zichzelf liefst buiten tijd en ruimte 

zou plaatsen… 

In Ludwig ligt de kern in het onverzoenbare van twee werelden: Ludwig streeft ernaar iets anders 

te bereiken maar slaagt er niet in de werkelijkheid te overstijgen. De wereld van de objecten – of 

de werkelijkheid die Ludwig wil overstijgen – houdt zijn acties en verlangens gevangen. Het is 

dan ook dikwijls alsof Ludwig gevangen zit in zijn eigen wereld: in zijn duistere slaapkamer met 

de hemellichamen aan het plafond, in zijn eigen onafgewerkte droompaleis, Neuschwannstein, in 

de Lohengrin-grot en uiteindelijk in slot Berg. Deze dualiteit wordt nog versterkt door de 

getuigenissen die het verhaal structureren en proberen verklaren: het droombeeld en waanbeeld 

van Ludwig wordt omcirkeld door wat als een objectief onderzoek gepresenteerd wordt.402 

Het contrast tussen de getuigenissen en Ludwigs leefwereld geeft ook gestalte aan de 

veranderende verhouding tussen opkomende democratie en tanende monarchie. Ludwig houdt 

halsstarrig vast aan het principe van de monarch als alleenheerser die zijn wil kan opleggen: het 

mecenaat van Wagner ondanks de tegenkanting, de bouw van exuberante kastelen, de oorlog die 

plaatsvindt buiten zijn wil en die hij dan maar uitsluit uit zijn leven en dit terwijl de regering 

meer en meer macht naar zich toetrekt, deels omdat ze om de wil van Ludwig heen willen 

wandelen, deels omdat Ludwig bepaalde staatszaken gewoon geen aandacht schenkt, deels 

omdat de democratie steeds meer terrein wint. 

                                                           
400 Schüler, R., "Vorwort," in Visconti, ed. Schüler, Rolf. Berlin: Berliner Filmkunsthaus Babylon, 1995, 8. 
401 Sanzio, "Voiles, miroirs et désordre." 53. 
402 Ishaghpour, Visconti. Le sens et l'image. 83. 
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Toch moet Ludwig zich in enige mate bewust geweest zijn van het grote poppenkastgehalte van 

de wereld waarin hij moest functioneren. Hij werd gedwongen rekening te houden met enkele 

realiteiten zoals de tegenkanting van het volk en de regering eens Wagner het te bont maakt, de 

Kaisersbrief waarmee hij het lot van Beieren in de handen van Bismarck en de Duitse Bond legde 

en trok zich consequent terug uit het publieke leven door bijvoorbeeld zijn toevlucht te nemen tot 

private muziek- en theatervoorstellingen waarbij geen gasten geduld werden in plaats van 

publieke opvoeringen te bekostigen. Doordat het gros van de historische verwijzingen in de 

eerste plaats verbonden wordt aan de persoon van Ludwig, bredere evoluties enkel aangehaald 

maar niet uitgewerkt worden en in de tweede helft van de film, op het in het begin vermelden 

van de Kaisersbrief na, contextualisatie ontbreekt die het individuele niveau rond Ludwig 

overstijgt, wordt een historiserende lectuur afgeremd. 

 

3.3. Stilstand 

Deleuze noemt het werk van Visconti – en vooral de latere films, waartoe ook Ludwig behoort – 

“beeld-als-wereld”, een kristal waarin het beeld van de wereld zichzelf weerspiegelt.403 “Beeld-

als-wereld” is een categorie van “beeld-als-tijd” (l’image-temps), waarbij in tegenstelling tot het 

“beeld-als-beweging” (l’image-mouvement) niet meer het kijken maar eerder het ervaren centraal 

staat, eerder de reactie van de kijker dan de actie. In de klassieke film, gekenmerkt door beeld-als-

beweging, is er een eenheid van perceptie, affectie en actie; in beeld-als-beweging worden 

montage en verplaatsing in de tijd (wat gebeurt er tussen de gemonteerde scènes?) belangrijker. In 

beeld-als-wereld krijgt het beeld zichzelf als referent, is de tijd gevangen in een spiegel. In de late 

films van Visconti wordt dit proces zelfs getoond terwijl het uiteenvalt: de spiegel barst, de illusie 

wordt ontmaskerd. De aristocratie wordt getoond terwijl ze haar glans verliest, niet mee kan met 

de tred van de maatschappelijke evoluties, de geschiedenis aan zich laat passeren. Wat men ook 

moge bereiken, het komt te laat: 

‘Too late’ will constantly be the rhythm of the images in Ludwig, because it is 

his fate. This something that comes too late is always the perceptual and 

sensual revelation of a unity of nature and man. Thus it is not a simple lack; it 

is the mode of being this grandiose revelation.404 

Grandioze revelatie van een kristal dat reeds uiteengespat is... Dat brengt ons bij Dirk Lauwaert, 

die vertrekt van een gelijkaardige vaststelling maar tot een totaal andere conclusie komt: 

Een orgie van visuele luxe en stijl. Wat een allure heeft Ludwig! Het is een 

majesteitelijk slagschip van somptueuze beelden, zonder een rimpeltje 

onzekerheid, een momentje twijfel. Wie zich door al deze drukdoenerij laat 

                                                           
403 Deleuze, G., Cinema 2. The Time-Image. London: Athlone, 1989, 94-97. 
404 Ibid., 96. 
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overdonderen en op een dwaalspoor brengen, heeft het echt aan zichzelf te 

wijten. Want onder deze allure gaat niets meer schuil. Geen betekenis, geen 

boodschap, geen emotie, geen passie, geen empathie, geen afkeer. Melodrama 

en geschiedenis zijn onderdeel geworden van een esthetisch credo.405 

Het brengt ons ertoe Ludwig als een film over stilstand te zien. Niet alleen nemen de getuigenissen 

iedere dramatische spanningsboog weg; Ludwig wil ook enkel bevestigd weten wat hij al in z’n 

hoofd heeft. Hofcomponist moet en zal Wagner zijn, wiens muziek hij al kent nog voor hij 

gekroond wordt; er wordt niet gekozen voor een jongere componist (Wagner was op het moment 

van Ludwigs kroning, 1864, reeds 50) of om het muziekleven in de gemeenschap te versterken, 

maar voor het mecenaat van iemand wiens muziek Ludwig adoreert. Het enige moment dat hij 

op het punt staat een gezin te stichten, plant hij een huwelijk met Sophie die als nicht al deel is 

van zijn familie. De kastelen die hij laat bouwen, zijn geen werken die naar de toekomst gericht 

zijn, maar kastelen als anachronismen, geworteld in architectuur uit het verleden. Een sterke 

illustratie van het continu zoeken naar het vertrouwde en het afstand houden van onbekende 

dingen, zien we in de scène tussen Ludwig en Elisabeth in de manege. Elisabeth draait op haar 

dressuurpaard rondjes; Ludwig komt de tent binnen maar blijft aan de rand staan. Elisabeth 

draait in cirkels en beweegt zich schijnbaar naar de kern, maar omwille van de cirkelvormigheid 

van de tent betekent dat ook dat het om een beweging van buiten naar binnen gaat, veeleer de 

beslotenheid bevestigt dan dat er openheid naar buiten toe gecreëerd wordt. Ludwig komt 

daarbij slechts schoorvoetend tot aan de rand van de piste; wezenlijk nadert hij noch zijn nicht, 

noch het middelpunt. 

                                                           
405 Lauwaert, D., Dromen van een expeditie. Geschriften over film 1971-2001. Nijmegen: Vantilt, 
2006, 61. 
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Figuur 4: bewegingsschema in de manege406 

 

De theatraliteit van Visconti’s film versterkt het gevoel van stilstand: het lijkt wel alsof net als bij 

theater alles zich afspeelt binnen een decor dat opgeheven wordt eens de toeschouwer de blik 

afwendt of het doek valt. Niet verwonderlijk, gezien Visconti’s liefde voor opera en theater en zijn 

veelvuldig werk binnen deze podiumkunsten.  

Een historiserende lectuur van Ludwig, waarbij de kijker verschillende elementen ervaart als een 

stimulans om de film als een historisch verhaal te interpreteren, botst telkens weer tegen grenzen 

aan. De film biedt geen breed historisch verhaal over de monarch Ludwig II van Beieren. De 

politieke en historische analyse is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Senso, beperkt.407 Ludwig is veel 

meer een film over een personage dat toevallig ook een historisch personage is en dat zich in de 

film continu buiten de geschiedenis wil plaatsen. 

                                                           
406 Buttet, M., "Le manège viscontien," in Visconti - classicisme & subversion, ed. Lagny, Michele. 
Paris: Presse de la Sorbonne, 1990, 52. 
407 Thirard, P.-L., "Une vie de mise-en-scène," in Luchino Visconti, cinéaste, ed. Sanzio, Alain and 
Thirard, Paul-Louis. Paris: Persona, 1984, 24. 
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Because the king prefers to live for something better than historical reality, the 

tremendous political event that is taking place, the formation of the German 

Empire, is denied the sense of burning immediacy, or even of glorification: 

there are no battle scenes, victory celebrations, or even lengthy dialogues or 

meditations on the historical process that is taking place.408 

Door de maatschappelijke integratie van Ludwig achterwege te laten, door hem als een eenzaat 

en dromer af te beelden buiten maatschappelijke context, komt de figuur van Ludwig buiten tijd 

en ruimte te staan en wordt het een universeel verhaal over een estheet en dromer die er niet in 

slaagt de realiteit naar zijn hand te zetten en uiteindelijk tegen de muur loopt. Zo wordt dit meer 

dan het verhaal van Ludwig – het zou evengoed om een andere figuur kunnen gaan met 

gelijkaardige levensloop. Door echter terzelfder tijd in de mise-en-scène een historische setting te 

creëren en door het gebruik van de getuigenissen de historische neergang van de vorst te 

schetsen, is de tegenstelling tussen het verhaal over een individu en de visie op een historische 

periode te groot om elkaar te kunnen versterken. We durven zelfs stellen dat door die 

tegenstelling beide niveaus elkaar verzwakken en, zelfs los van elkaar bekeken, ontgoochelen. 

 

                                                           
408 Bacon, Visconti. Explorations of Beauty and Decay. 183. 
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Macht en enkel macht. De macht der muziek, de macht van gedreun en gebonk, 

de doffe macht van het getal, donderend uit die donkere put aan de voeten van 

de hoofdrolspelers. Over de hoofden van de toehoorders zweeft de gebalde vuist 

van Wagner. De wanden van het theater beven; zij doen de hele wereld trillen. 

Er zijn geen adempauzes, er is niet één moment dat bevrijdend applaus toelaat. 

Wagner kent geen liefde, want liefde is onmogelijk. Bij Wagner geen slijmerige 

duetten aan de rand van het voetlicht, gevolgd door een smachtende toenadering 

der vingertoppen, in zijn libretto’s zijn geen trillende aanrakingen voorzien, 

geen climax in innige omhelzing en honingzoete melodie, nee, Wagner toont 

ons gebochelde dwergen en draken van vuur, hij geeft ons helden die hun 

noodlot volgen, blind voor alles wat buiten dat fatum ligt. Het Schicksal is hun 

enige hartstocht, en ze weten dat het lot hen doden zal, maar dat, zegt Wagner, 

is wat het lot met mensen doet. Elk lot leidt de mens naar zijn verdoemenis, 

naar zijn totale ontlediging. 

PAUL VERHAEGHEN, Omega Minor 

4. Intermedialiteit  

Om de film binnen een breder betekenisgevend kader te plaatsen, kijken we naar andere culturele 

bewerkingen van het leven van Ludwig en naar het gebruik van muziek in de film. Het is vooral 

dat laatste dat van enorm belang zal blijken en ons dichter zal brengen bij wat Visconti naast het 

weergeven van Ludwigs individuele leefwereld zelf over Ludwig wilde vertellen. 

 

4.1. Klaus Mann, Vergittertes Fenster 

Het is niet de bedoeling de vele literaire echo’s of bewerkingen van Ludwigs leven te 

resumeren.409 Wat de literatuur betreft, staan we enkel stil bij Klaus Manns Vergittertes Fenster 

omdat daar een aantal elementen terug te vinden zijn die Visconti gebruikt kan hebben om zijn 

film gestalte te geven. 

Klaus Mann, zoon van Thomas Mann, publiceerde in 1937 de novelle Vergittertes Fenster, in het 

Nederlands vertaald als Het getraliede venster. Daarin beschrijft Mann de laatste twee dagen van 

Ludwig, van de aankomst op slot Berg tot de verdrinkingsdood. De novelle doorloopt de twee 

laatste dagen chronologisch, met enkele mijmerende gedachten van Ludwig over het verleden 

(zijn rol voor en relatie met Wagner, de gedoemde verloving met Sophie). Na de dood van 

Ludwig voegde Mann nog een “laatste scène” toe:  

Het drama is niet ten einde. De laatste scène ontbreekt nog. 

Wat nog moest gebeuren is dit: 

                                                           
409 Voor dergelijk overzicht, zie Gesquière, "De geheimzinnige dood van Ludwig II van Beieren." 
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Een zwarte koets rijdt door het park van slot Berg – weer een zwarte koets met 

geblindeerde ramen – en stopt op het grindplein voor het portaal. (…) De 

koets komt van de andere kant van het meer, uit Possenhofen, waar keizerin 

Elisabeth van Oostenrijk de zomer doorbrengt.410 

Met de epiloog rond Elisabeth die op het slot Berg aankomt en rouwt bij het lichaam van Ludwig 

behandelt Mann ook Ludwigs (platonische) relatie met Elisabeth. Daarnaast trekt Mann een 

parallel met Ludwig: hun aankomst op slot Berg wordt op dezelfde manier beschreven, beiden 

worden getypeerd als “gevangenen van een imago”411 of zoals Ludwig mijmerend voor zich uit 

murmelt in de novelle: 

Ach, in een andere, mooiere eeuw, in een grand siècle had ik geboren moeten 

zijn!412 

Dit citaat biedt een blik op de teneur van de novelle: er is geen ruimte voor dromen of illusies,413 

alles wordt retrospectief bekeken door een verbitterde, gevangen gezette en ontgoochelde 

Ludwig op het einde van zijn Latijn. Vergittertes Fenster werd dan ook geschreven in het 

interbellum, ten tijde van het opkomend fascisme in Duitsland (dat Klaus Mann een jaar later zou 

ontvluchten) door een auteur die kampte met zijn homoseksualiteit, drugsverslaving en de 

‘vloek’ van een beroemd vader-schrijver die in 1929 de Nobelprijs won. Klaus Mann zou 

uiteindelijk in 1949 zelfmoord plegen… 

Visconti sluit aan bij de teneur van Vergittertes Fenster en inspireerde zich waarschijnlijk ook op de 

novelle voor de enscenering van de laatste dagen van Ludwig. Al vinden we een aantal 

elementen ook in bijvoorbeeld Blunt terug,414 het aantal parallellen in de enscenering is bijzonder 

groot: algemeen het volume dat besteed wordt aan de laatste dagen van Ludwig; meer specifiek 

het bestek zonder mes, de regenachtige dagen, von Gudden die Ludwig rust, rust en nogmaals 

rust aanraadt, de deur zonder klinken, het spiongat waardoor hij geobserveerd wordt. De 

flashback met de gedachte van Ludwig aan de eerste keer dat hij Joseph Kainz zag in de rol van 

Romeo, komen we zowel bij Mann als Visconti tegen. Ook het verloop van de laatste uren van 

Ludwig lopen vrijwel parallel bij Mann en Visconti, al moeten we daar ook bij zeggen dat die ook 

in de talrijke literatuur over Ludwig op gelijkaardige manier beschreven worden. Mann 

omschrijft echter de doodsoorzaak van Ludwig uitvoerig: Ludwig springt op de wandeling met 

von Gudden het water in om zichzelf te verdrinken, von Gudden gaat hem achterna om hem uit 

het water te halen, maar Ludwig verzet zich en beiden vinden in dit gevecht de 

verdrinkingsdood. Visconti echter toont ons enkel het vertrek van de wandeling, de zoektocht en 

de vondst van het lijk; de eigenlijke oorzaak (moord of zelfmoord?) laat Visconti in het midden. 

                                                           
410 Mann, Het getraliede venster. 58. 
411 Hanssen, L., "De val van de Droomkoning," in Het getraliede venster, ed. Mann, Klaus. 
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1988, 73-74. 
412 Mann, Het getraliede venster. 23. 
413 Gesquière, "De geheimzinnige dood van Ludwig II van Beieren." 250. 
414 Blunt, The Dream King. Ludwig II of Bavaria. 225-226. 
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4.2. Andere films 

De figuur van Ludwig inspireerde niet enkel Visconti tot een film.415 Naast Visconti’s film is de 

bekendste Hans-Jürgen Syberbergs Ludwig – Requiem für einen jungfräulichen König (1972). Een 

dertigtal jaar eerder maakte Helmut Kautner416 eveneens een Duitse film over Ludwig, Ludwig II – 

Glanz und Ende eines Königs (1955). Daarnaast speelt Ludwig ook een vrij belangrijke rol in het 

episch drama Wagner (1983) van Tony Palmer. En natuurlijk is er ook het drieluik Sissi rond 

Elisabeth uit de jaren vijftig. 

Daarnaast zijn er ook twee Duitse stille films aan Ludwig gewijd: Das Schweigen am Starnbergersee 

(1920) van Rolf Raffé en Ludwig der Zweite, König von Bayern (1930) van William Dieterle. 

4.2.1. Stille film 

4.2.1.1. Das Schweigen am Starnbergersee (Rolf Raffé) 

Rolf Raffé is een minder bekend Duits regisseur die naast zijn debuutfilm over Ludwig nog twee 

stille films maakte rond de Habsburgse dynastie en in de jaren ’50 een komedie. Das Schweigen am 

Starnbergersee heeft op het eerste zicht een gelijkaardige opbouw als Visconti’s film en is 

chronologisch geordend rond een aantal scharniergebeurtenissen die ook Visconti weergeeft. De 

film begint met de begrafenis van Ludwigs vader en de eedaflegging van Ludwig, waarna 

Wagner naar het hof geroepen wordt; daarop volgen de verloving met Sophie en ontbinding 

ervan; de stijgende misnoegdheid van staat en volk rond Wagners aanwezigheid, gevolgd door 

Wagners “vlucht”; de bouw van zijn kastelen en ermee gepaard gaande financiële problemen; 

nachtelijke ritten met de koets; meerdere bezoeken van keizerin Elisabeth; Ludwigs 

vereenzaming; het onderzoek op vraag van de ministers naar Ludwigs geestesgezondheid. Hier 

laat Raffé echter geen twijfel open: hij toont hoe Ludwig met waanbeelden vecht, met 

verschijningen van Franse hoflui praat, neerknielt voor een verschijning van Elisabeth. Op de 

daaropvolgende benoeming van Luitpold tot regent, volgt op aanstoken van Dürckheim het 

verzet van het volk tegen zijn gevangenname. Bij de tweede poging wordt Ludwig wel gevat, 

naar Berg overgebracht, alwaar hij bij een wandeling met Dr. Von Gudden in het meer loopt en 

verdrinkt. 

                                                           
415 In tegenstelling tot literaire bewerkingen van het leven van Ludwig, is dit minder beschreven; 
vandaar dat we hier ook ingaan op de films die geen rechtstreekse invloed gehad hebben. 
Bovendien wordt de film van Visconti zo in een bredere context van filmische visies op Ludwigs 
leven geplaatst. 
416 Filmregisseur in de jaren ’40-’50, daarna vooral actief bij radio en televisie. 
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De geschiedenis is echter nog minder aanwezig dan bij Visconti – de oorlog tegen Pruisen wordt 

slechts even aangehaald; de oorlog tegen Frankrijk met een scène van een drietal minuten over de 

bestorming van een villa in het Noord-Franse Bazeilles417, wat ingeleid wordt met de tekst  

Während draußen gekämpft wird, verwirklicht der König Seine 

phantastischen Träume. 

De film wil wat teveel vertellen op te korte tijdsspanne; er is weinig karakterisering, laat staan 

contextualisering. 

4.2.1.2. Ludwig der Zweite, König von Bayern (William Dieterle) 

Deze stomme film uit 1930 begint met een pancarte die verklaart dat de film niet op verzinsels, 

maar op historische feiten gebaseerd is: 

Dieser Film hält sich bewüsst fern von allen Legenden und Vermutungen, er 

stützt sich nur auf streng historische Tatsachen. 

Deze film wordt gesitueerd na de Frans-Pruisische oorlog in 1870–1871. Geen Sophie, geen 

Wagner buiten mijmeringen van Ludwig bij diens dood, maar van bij de start van de film twijfel 

bij de ministers omtrent Ludwigs geschiktheid om te regeren. De film focust dan ook op Ludwigs 

dromen, de financiële problemen en het daaropvolgende afzettingsproces tot aan Ludwigs 

verdrinkingsdood. De enige persoonlijke band die getoond wordt, is die met Elisabeth, die op die 

fatale avond met een koets klaarstaat om haar neef mee te nemen, maar Ludwig ziet de koets niet 

en kiest voor de verdrinkingsdood. Dieterle suggereert meerdere oorzaken voor Ludwigs 

neergang: krankzinnigheid die rondwaart in de familie (Ludwig bezoekt eenmaal zijn broer Otto 

in het gesticht), zijn eenzaamheid en wereldvreemdheid, maar vooral ook de geldnood en het 

daaropvolgende afzettingscomplot. Het presenteren van het complot als doelbewust gericht op 

het krankzinnig verklaren van Ludwig, zorgde voor problemen met de censuur in Beieren.418 

In vergelijking met de film van Raffé, slaagt Dieterle er beter in Ludwig als persoon af te 

schilderen, als iemand met zwaktes maar vooral ook sterktes die door de context onvoldoende 

speelruimte kreeg. 

 

Of Visconti deze films kunnen zien heeft, hebben we niet kunnen verifiëren. De gelijkenissen op 

inhoudelijk vlak (bij Raffé vooral de vele gebeurtenissen die ook Visconti gebruikte; bij Dieterle 

voornamelijk de complottheorie) kunnen ook makkelijk teruggebracht worden tot enerzijds de 

voorhanden zijnde biografieën over Ludwig, anderzijds tot de afstand in de tijd die ervoor zorgde 

                                                           
417 Stad bij Sedan in de Franse Ardennen waar tijdens de Frans-Pruisische oorlog zware gevechten 
plaatsvonden. 
418 Zie Arns, A.M., booklet bij Dieterle, W., Raffé, R., and Rischert, C., Ludwig II, König von Bayern: Das 
Schweigen am Starnbergersee / Ludwig der Zweite / Im Ozean der Sehnsucht. München: Film & 
Kunst, 2009 (1920/1930/1986), DVD. 



Ludwig: een bevroren (ogen)blik  

 

 177 

dat het suggereren van een complottheorie tegen Ludwig niet meer nieuw was en geen 

controverse meer opriep toen Visconti zijn film draaide. Frappante visuele gelijkenissen zijn er 

niet, maar daar spelen heel wat factoren mee zoals: kleur versus zwart-wit, geluidsfilm versus 

stille film, statische versus beweeglijke camera, de film van Raffé die voornamelijk in de studio 

gefilmd werd en Visconti die vrijwel volledig op locatie werkte. 

4.2.2. Ludwig II – Glanz und Ende eines Königs (Helmut Käutner) 

Helmut Käutner (die een twintigtal jaar later Karl May speelde in de gelijknamige film van Hans-

Jürgen Syberberg) regisseerde de film Ludwig II – Glanz und Ende eines König 419 met Otto W. 

Fischer als Ludwig, Ruth Leuwerik als Elizabeth en een jonge Klaus Kinski als Otto, Ludwigs 

broer. Een jaar eerder had Käutner drie prijzen ontvangen in Cannes voor Die letzte Brücke (1954), 

een film over de absurditeit van de oorlog. Ook in andere films als Des Teufels General (1955) of 

Himmel ohne Sterne (1955) toonde hij zich kritisch over respectievelijk de oorlog en de splitsing 

van Duitsland. Daarnaast draaide hij ook films die in de eerste plaats op entertainment gericht 

waren, zoals Der Hauptmann von Köpenick (1956).  

Ludwig II stelt de relatie tussen Elisabeth en Ludwig centraal. Zo begint de film met Elisabeth die 

een visioen krijgt van de dood van Ludwig en diens begrafenis en worden vervolgens in een 

tiental ‘hoofdstukken’ thematische clusters behandeld: de gelijkgestemdheid van Ludwig en 

Elisabeth, Wagner, de oorlog tegen Pruisen, de verloving met Sophie en verbreking ervan, de 

oorlog tegen Frankrijk en de assimilatie in het nieuwe Duitse Rijk, het onderzoek naar Ludwigs 

geestesgesteldheid en de gevangenname en dood van Ludwig.  

Inhoudelijk is de film duidelijk minder genuanceerd dan de film van Visconti. De 

karaktertekening van de personages is eenvoudiger, rechtlijniger: Ludwig is kunstminnend maar 

mensenvreemd en het is die eenzaamheid die de verloving met Sophie in de weg staat, niet zijn 

seksuele twijfel zoals bij Visconti (bij Käutner is er geen enkele homo-erotische hint aanwezig). De 

relatie tussen Elisabeth en Ludwig is platonisch en vol verlangen langs beide kanten, zonder 

kritische zin zoals we die bij Visconti’s Elisabeth aantreffen; bij Wagner wordt louter gefocust op 

zijn geldzucht; de ministers zijn er enkel op gebrand hun eigen eer en hachje te redden. Ook de 

mise-en-scène is clichématiger met veel nadruk op de kitsch, glans en glitter en overmatig veel 

ornamenten die de personages doen verdrinken in overdaad. Käutner heeft net zoals Visconti een 

aantal scènes op de historische locaties opgenomen, maar bij Visconti wordt het evenwicht tussen 

beklemming en ademruimte behouden door onder meer het gebruik van cinemascope, een sterke 

afwisseling tussen binnen- en buitenscènes, long shots, medium shots en close-ups en ook nog 

een afstandelijker cameravoering, waarbij het decor meer tot de achtergrond gaat behoren. Toch 

neemt Visconti naar het einde van de film een deel van Käutners esthetiek over: in het midden 

van de film is Ludwigs slaapkamer nog open, naar het einde van de film worden de private 

vertrekken van Ludwig overdadiger en meer ingesloten.  

                                                           
419 Verder als Ludwig II benoemd. 



Intermedialiteit 

 

178    

 
Afbeelding 12: Ludwigs slaapkamer in het midden van Visconti’s film 

 

 
Afbeelding 13: Ludwig in zijn slaapkamer bij Käutner 

 

 
Afbeelding 14: Ludwigs slaapkamer bij Visconti naar het einde van de film toe 
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Käutner laat evenmin ruimte voor eigen interpretatie. Zo ontdoet hij Ludwigs dood van ieder 

raadsel: de gevangen Ludwig ontvangt een briefje van Elisabeth die hem opwacht aan de andere 

kant van het meer en hem aanmoedigt tot daar te zwemmen. Wanneer Ludwig dan op de 

avondlijke wandeling het water inloopt, achtervolgt von Gudden hem en volgt er een gevecht 

tussen beide heren waarbij von Gudden sterft en Ludwig uitgeput verder het water inwaadt om 

een aantal meter verder eveneens te verdrinken. Geen mysterie maar louter een mislukken van de 

uitweg… 

Of Visconti de film van Käutner gezien heeft, weten we niet. Er zijn geen rechtstreekse 

verwijzingen of elementen die Visconti enkel hier opgeraapt kan hebben.  

4.2.3. Ludwig – Requiem für einen jungfräulichen König (Hans-Jürgen 

Syberberg) 

Hans-Jürgen Syberberg draaide Ludwig – Requiem für einen jungfräulichen König (1972). De film 

beleefde zijn première in Duitsland op 23 juni 1972.420 Visconti’s Ludwig ging een half jaar later in 

première.421 Het is dus moeilijk te bepalen of Visconti Syberbergs versie zag en onwaarschijnlijk 

dat Syberbergs film Visconti sterk beïnvloed zou hebben, vermits tegen de première van die film 

de meeste werkzaamheden aan Visconti’s film al achter de rug waren.422 Toch is het interessant te 

kijken hoe Syberbergs visie op de figuur van Ludwig verschilt van die van Visconti, temeer daar 

Syberberg ook als alternatief filmmaker op een gelijkaardig doelpubliek mikt. 

Syberbergs film telt twee delen: één waarin Ludwigs vlucht uit de realiteit geschetst wordt, een 

tweede deel waarin de gevolgen daarvan getoond worden – de neergang dus. Syberberg tekent 

Ludwig als eenzaam despoot die totaal geen interesse heeft voor staatszaken, en vooral als 

despoot die zijn eigen zelfbeeld aan de wereld wil opleggen maar daar dan ook ten onder aan zal 

gaan.  

… Ludwig’s self-image expresses a utopian impulse that dovetails exactly 

with an ideology diametrically opposed to him: one that destroys him, 

although he never recognizes it as such. Only through juxtaposition does the 

image of Ludwig’s life and death reveal a social truth, and only at the point 

where his life tilts over into myth does it become transparent in its 

historicity.423 

Syberberg presenteert Ludwig niet enkel als een mythe die zichzelf vernietigt omwille van de 

tegenstelling tussen de romantische vlucht versus de voorthollende realiteit, maar ook als een 

                                                           
420 Zie http://www.imdb.com/title/tt0068884/releaseinfo  
421 Zie http://www.imdb.com/title/tt0068883/releaseinfo  
422 Het script was reeds afgewerkt in 1971, de scènes op locatie reeds gefilmd midden april 1972. 
Zie Nowell-Smith, Luchino Visconti. 172. 
423 Elsaesser, T., "Myth as the Phantasmagoria of History. H.J. Syberberg, Cinema and 
Representation," New German Critique 24/25, no. 4 (1981): 117. 
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voorbode van naderend onheil: de snelle en vergaande industrialisering en democratisering zal 

zijn tol eisen omdat er geen ruimte meer gelaten wordt voor mythe, voor sociale verbeelding.424  

Net als Visconti met de getuigenissen, begint ook Syberberg de film met het schetsen van de fatale 

afloop: Pruisen zal Beieren overheersen, een Duits Rijk stichten en in de nieuwe tijd die daarmee 

aanbreekt, zal de macht van het proletariaat toenemen en Ludwig als koning geen mogelijkheden 

meer hebben. Naast Wagner en de problemen die hij met zich meebrengt, de financieel 

desastreuze bouw van exuberante kastelen, biedt enkel de verhouding met Elisabeth Ludwig 

voldoening. In tegenstelling tot bij Visconti, die Elisabeth ook gebruikt om een kritische stem te 

verheffen tegen Ludwig, is Elisabeth bij Syberberg een volgzame adellijke dame die al wat 

Ludwig doet, bewondert en aanmoedigt. In het tweede deel wordt de neergang van Ludwig, de 

afkalving van zijn macht, het complot tegen hem als koning en de dood (onder de guillotine) 

geschetst. Na de dood van Ludwig voegt Syberberg een epiloog toe, waarin een randfiguur de 

liefde verklaart aan Ludwig en de exploitatie van zijn kastelen als enorme inkomensbron voor de 

Beierse staat geloofd wordt. Syberberg eindigt met de noot dat Ludwig ons nostalgie biedt, en 

daarom blijft fascineren. 

Als film is Ludwig – Requiem für einen jungfräulichen König van een totaal andere orde dan 

Visconti’s versie. Al gaat de film vormelijk minder ver dan Syberbergs latere Hitler – ein Film aus 

Deutschland (1978), waar het register van vervreemdende effecten volledig opengetrokken 

wordt,425 ook Syberbergs Ludwigfilm is zeer fragmentarisch, quasi vaudeville-achtig en baadt in 

een Brechtiaanse sfeer: losse episodes zonder rechtlijnig verhaal, enorme sprongen in tijd en 

ruimte, anachronismen, acteurs die meerdere figuren spelen. Het grootste deel van de scènes 

speelt zich af op een theaterplatform, met achtergrondprojectie om de plaats van het gebeuren te 

schetsen. Historische figuren – ook toekomstige – verschijnen als een rariteitenkabinet, als acteurs 

in een goedkoop cabaret. De film fungeert als fragmentarisch, episodisch raadsel, misschien net 

wat Ludwig zelf ook was. 

4.2.4. Wagner (Tony Palmer) 

Begin jaren tachtig maakte Tony Palmer, die nog meewerkte met Ken Russell, een groots 

opgezette film die uiteindelijk als tv-film van 9 uur uitgebracht werd.426 De serie brengt een 

geromantiseerd en gedramatiseerd biografisch beeld van Wagner als getormenteerd en miskend 

genie. Het is vooral in het middenste deel, tijdens de Münchener jaren, dat Ludwig een rol speelt. 

Een groot deel van de gebeurtenissen komen ook in Visconti’s Ludwig aan bod: Wagners geld- en 

spilzucht, het overspel met Cosima, de tegenstand tegen beide factoren in de publieke opinie en 

de verbanning uit München. Enkele details verschillen van Visconti: een allusie op de mogelijks 

                                                           
424 Berman, R.A., "Hans Jürgen Syberberg. Of Fantastic and Magical Worlds," in New German 
Filmmakers, ed. Philips, Klaus. New York: Frederick Ungar Publishing Co., 1984, 366-367. 
425 Zie hierover Kaes, A., "Holocaust and the End of History. Postmodern Historiography in Cinema," in 
Probing The Limits Of Representation. Nazism and the Final Solution, ed. Friedländer, Saul. 
Cambridge: Harvard University Press, 1992. 
426 De release van een versie van 5 uur in de bioscoop werd slechts matig onthaald. 
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seksueel getinte verhouding tussen Wagner en Ludwig (iets dat Visconti helemaal niet 

suggereert), de reductie van Wagners financiële problemen tot een geschil over het betalen van 

een geschilderd portret.  

Ludwig wordt voorgesteld als geldschieter en iemand die dweept met zijn idool, Wagner als het 

grote genie dat telkens opnieuw moet vechten tegen ‘externe belemmeringen’, zoals in het deel 

met de regering en de publieke opinie die dwars liggen omdat Wagner Ludwigs aandacht van de 

staatszaken afhoudt en de staatskas plundert. Een gebrek aan zowel subtiliteit als gedegen 

karakterisering ondermijnen de geloofwaardigheid en impact van de serie. 

4.2.5. Sissi (Ernst Marischka) 

In Oostenrijk draaide Ernst Marischka drie romantische films rond de figuur van keizerin 

Elisabeth. In Sissi (1955) wordt de jeugd behandelt, in Sissi – Die junge Kaiserin (1956) de prille 

jaren als keizerin en de bemoeienissen van haar schoonmoeder bij het opvoeden van haar 

dochter, in Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin (1957) het weggroeien van Franz Joseph, 

gezondheidsproblemen, Elisabeths reizen en de uiteindelijke reünie met haar dochter. Enkel in 

het laatste deel komt Ludwig even op de achtergrond voor als jonge prins. 

Het contrast met Ludwig van Visconti is groot: de Sissi-trilogie is vooral een kitscherige 

verheerlijking van de figuur van Elisabeth en de vorstelijke levensstandaard en kon omwille 

daarvan op bijzonder veel publieksbelangstelling rekenen, zowel in de bioscoop als op televisie 

(waar de drie films dikwijls in meerdere delen als televisiereeks getoond worden). De figuur van 

Elisabeth wordt bijzonder naïef en onschuldig voorgesteld, wat Romy Schneider, die meer 

richting auteurscinema wilde evolueren, niet meer boeide. De regisseur wilde ook een vierde deel 

draaien, maar Romy Schneider weigerde nog in het vel te kruipen van Elisabeth. Ruim twintig 

jaar later, in 1971, vroeg Visconti haar de rol van Elisabeth te spelen in zijn film.  

 

4.3. Muziek 

Muziek speelt een prominente rol in de films van Visconti. Visconti maakte meestal gebruik van 

klassieke muziek, dikwijls met een voorkeur voor symfonisch werk en opera, met een klemtoon 

op de laatromantiek van Verdi, Wagner, Bruckner en Mahler, zowel in het gebruik van bestaande 

muziek als voor nieuwe filmcomposities.427 Niet alleen was hij opgegroeid binnen een gezin waar 

muziek een prominente rol speelde; hijzelf ensceneerde ook meerdere opera’s. Visconti gebruikt 

muziek in zijn films dan ook minutieus:  

                                                           
427 Villani, V., "Visconti et la musique," in Visconti dans la lumière du temps, ed. Bantcheva, Denitza. 
Condé-sur-Noireau: Corlet Publications, 2008, 107-108. 
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From an experimental analysis of all Visconti’s films, I have noticed that the 

music does not limit itself only to its narrative function (…), but has a very 

complex relationship with the cinematographic work.428  

Premuda analyseert voorbeelden uit verschillende films van Visconti, zoals de muzikaliteit van 

het dialect in La terra trema, het ritme van Clara’s stappen in Senso dat perfect in de maat loopt met 

de muziek van Bruckner, een klok in Vaghe stelle dell’orsa die precies harmonieert met de muziek 

die op dat moment weerklinkt, Aschenbach die een zucht slaakt net op het moment dat Mahlers 

muziek een spanningspunt bereikt. Bij Visconti gaat het gebruik van muziek dus duidelijk verder 

dan het ‘vullen van een achtergrond’. Niet alleen past de muziek inhoudelijk dikwijls perfect, of 

lopen bijvoorbeeld camera en montage of acteerspel synchroon met de muziek, Visconti gebruikt 

dikwijls ook bepaalde passages in de muziek om de film narratologisch te versterken, zoals in het 

voorbeeld van de klok of Aschenbachs zucht. 

4.3.1. Wagner 

Gezien Ludwigs fascinatie voor Wagners muziek en de mecenaatrelatie tussen beide, spreekt het 

voor zich dat het grootste deel van de muziek van Wagner afkomstig is. De relatie tussen Ludwig 

en Wagner bespraken we al in het voorgaande deel; hier staat de muziek centraal en hoe de 

daarmee verbonden intermedialiteit de historische interpretatie van de film richting geeft. 

4.3.1.1. Lohengrin 

Ludwigs bewondering voor Wagners muziek ging terug tot zijn tienerjaren: in 1858 maakte hij 

reeds kennis met het boek van Wagner, Das Kunstwerk der Zukunft waarin Wagner zijn 

kunsttheorie uiteenzette; in 1861 maakte hij op zestienjarige leeftijd een opvoering van Lohengrin 

mee waarnaar hij later verwees in zijn briefwisseling met Wagner: 

Der Lohengrin war es, der den ersten Keim der Begeisterung und glühender 

Liebe zu Ihnen in mein Herz legte, jenem Keim, der immer mehr sich 

entwickelte in meiner Seele; in den jetzigen für mich so wonnevollen Tagen 

blicke ich jublend auf ihn zurück.429 

Het verhaal van Lohengrin, dat Wagner baseerde op het Parsifalepos en de legende van de Heilige 

Graal, gaat als volgt: Elsa wordt er door rivalen van de troon van beschuldigd haar broer 

Godfried vermoord te hebben om zelf over Brabant te kunnen heersen, maar zij wordt gered door 

de zwanenridder die met haar wil trouwen onder voorwaarde dat hij anoniem kan blijven. Het 

                                                           
428 Premuda, N., "Luchino Visconti's "Musicism"," International Review of the Aesthetics and Sociology 
of Music 26, no. 2 (1995): 190. 
429 Münster, König Ludwig II. und die Musik. 9. 
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huwelijk kan zich voltrekken en de zwanenridder wordt beschermheer van Brabant. Hij wordt 

echter toch gedwongen zijn identiteit prijs te geven: hij is Lohengrin, de zoon van Koning Parsifal 

die koning van de Heilige Graal is. Omwille van zijn onthulling moet hij terugkeren. Alvorens te 

verdwijnen, kan hij Elsa’s broer Godfried, die in een zwaan betoverd was door de rivalen van de 

troon, weer tevoorschijn laten komen. Godfried wordt Hertog van Brabant, Lohengrin verdwijnt 

en Elsa blijft achter, haar broer teruggewonnen, haar liefde verloren.  

Het thema loopt inhoudelijk en als muzikaal leidmotief als een rode draad doorheen de film. 

Ludwig identificeert zich dermate met de figuur van Lohengrin, dat hij Sophie tijdens zijn 

verloving meestal Elsa noemt.430 In de opera Lohengrin zit echter ook de ontgoocheling en het 

afscheid: uiteindelijk blijft Elsa alleen achter. Visconti linkt de muziek ervan dan ook met 

ontgoocheling.431 De eerste maal weerklinkt de ouverture van Lohengrin wanneer Ludwig, als 

eerste Koninklijke daad, verzoekt Wagner op te sporen. De tweede keer horen we dezelfde 

ouverture als Ludwig tegen Wagner vertelt dat hij eraan denkt zijn huwelijk met Sophie uit te 

stellen. De derde keer wordt Lohengrin gebruikt wanneer Sophie in het bijzijn van Ludwig een 

aria van Elsa probeert te zingen en daarbij volledig de mist ingaat. Hier is niet enkel de keuze van 

de aria betekenisvol – Einsam in trüben Tagen (Einsam in trüben Tagen hab’ ich zu Gott gefleht, 

des Herzens tiefstes Klagen ergoß ich im Gebet), Sophies stem klinkt ook van ver en lijkt zich te 

verwijderen, als wordt de afstand tussen Ludwig en Sophie met iedere valse noot groter. De 

pijnlijke grimas van Ludwig zegt voldoende. Zowel de verwijzingen naar het verhaal als het 

gebruik van de muziek worden telkens gelinkt aan nakend afscheid: de verbanning van Wagner 

uit München, Sophie die haar verloofde steeds meer onbereikbaar weet worden. Daarmee wordt 

Ludwig telkens nog eenzamer en wordt het beeld van Ludwig als zwanenridder versterkt.  

Toch faalt Ludwig ook daarin: in tegenstelling tot Lohengrin, weet hij de troon niet veilig te 

stellen en moeten de ministers en het leger zich om de maatschappelijke realiteit bekommeren. 

Ludwig wordt een zwanenridder die meent dat hij al aan de andere kant van de einder 

terechtgekomen is, terwijl hij eerst andere katten te geselen heeft om de ware beschermheer van 

zijn Beieren te zijn.  

4.3.1.2. Tannhäuser 

Treffend voor dit contrast tussen droom en werkelijkheid is hoe Visconti de locatie van de 

Venusgrot gebruikt. De Venusgrot komt uit de opera Tannhäuser die gebaseerd is op Duitse 

sagen. Tannhäuser is een kunstenaar die een gevecht voert tussen emotie en ratio. Hij bemint 

twee vrouwen: Venus, die hem zinnelijke liefde schenkt, en Elisabeth, die hem een zuivere liefde 

maar onvoldoende passie geeft. Als hij tijdens een zangwedstrijd de zinnelijkheid van de liefde 

                                                           
430 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van Sophie tegen Elisabeth, wanneer haar duidelijk wordt dat de 
verloving met Ludwig op een fiasco afstevent: “Hij heeft me nooit Sophie genoemd. Alleen Elsa, 
vanaf de eerste dag. Als de heldin uit de Lohengrin.” (1:51min). Er is ook nog een korte tekstuele 
verwijzing naar Siegfried uit Die Ring des Nibelungen, in een dialoog tussen Elisabeth en Ludwig aan 
het begin van de film (00:21 min). 
431 Bacon, Visconti. Explorations of Beauty and Decay. 185. 
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bezingt en bekent dat hij in de ‘Venusgrot’ geweest is – wat gelijk stond met afgoderij –, kan 

Elisabeth de woede van de menigte enkel kalmeren door Tannhäuser de mogelijkheid te geven 

boete te doen door als pelgrim aan de paus in Rome vergiffenis te vragen. Wanneer hij die 

vergiffenis niet krijgt, keert hij ontredderd terug, went zich eerst opnieuw tot Venus, maar roept 

stervende dan toch Elisabeth aan, waarop God zelf hem vergeeft. 

Ludwig liet de Venusgrot, met eveneens elementen uit Lohengrin, nabouwen in het kasteel van 

Linderhof. De grot was oorspronkelijk bedoeld om er opera’s van Wagner te laten uitvoeren, 

maar bleek akoestisch totaal ongeschikt. Ludwig liet zich er als Lohengrin in een bootje in de 

vorm van een zwaan voortvaren. In de film laat Visconti er de ontmoeting plaatsvinden tussen 

Kainz en Ludwig. Kainz is op vraag van de koning naar zijn slot afgereisd en Visconti laat Kainz 

een marionet zijn die er niet in slaagt de theater- en operapersonages te zijn in plaats van ze te 

verbeelden. Op de verhouding tussen Kainz en Ludwig zijn we in het voorgaande deel dieper 

ingegaan; hier is vooral de setting van de ontmoeting en de link met de opera van Wagner van 

belang. In de opera van Wagner is de Venusgrot een plaats van verbeelding, zinnelijke liefde, 

seksuele vrijheid, afstand van heersende moraal. In de film wordt de grot een kille plek waar 

twee personen elkaar bijna niet kunnen verstaan, waar niet de ontmoeting maar de afstand tussen 

beiden geaccentueerd wordt, waar het treffen niet spontaan, maar geënsceneerd is – mede 

beklemtoond door de belichting.432 Ludwig, eenzaam de zwanen voerend in een kunstmatige 

grot, is er een dramatische Lohengrin-figuur: zijn handelen heeft niets meer met heldhaftigheid te 

maken, maar is dat van een vereenzaamd individu dat geen voeling meer heeft met de 

werkelijkheid. Ludwig is niet de zwanenridder die na een welslagen van zijn taak – het veilig 

stellen van de streek – afscheid neemt, maar een mislukte dromenprins wiens dromen met de tijd 

zelfs koud en kil aanvoelen. 

Visconti gebruikt ook muziek uit Tannhäuser: meermaals krijgen we de melodie van Wolframs 

lied voor de avondster te horen: “O du mein holder Abendstern” uit de tweede scène van de 

derde en laatste akte. Ook deze melancholische melodie werd niet lukraak gekozen door Visconti. 

De aria is te situeren naar het einde van de opera. Tannhäuser lijkt niet terug te keren van zijn 

pelgrimstocht naar Rome, Elisabeth kwijnt weg en dreigt te sterven van verdriet. Wolfram, die 

eveneens Elisabeth aanbidt, bezingt hoe de Avondster de weg uit het donkere dal (de aarde) 

toont:  

Wie Todesahnung Dämmrung deckt die Lande, umhüllt das Tal mit 

schwärzlichem Gewande; der Seele, die nach jenen Höhn verlangt, vor ihrem 

Flug durch Nacht und Grausen bangt. 

Da scheinest du, o lieblichster der Sterne, dein Sanftes Licht entsendest du der 

Ferne; die nächt‘ge Dämmrung teilt dein lieber Strahl, und freundlich zeigst 

du den Weg aus dem Tal. O du, mein holder Abendstern, wohl grüsst‘ich 

immer dich so gern: vom Herzen, das sie nie verriet, grüsse sie, wenn sie 

                                                           
432 Portelli, A., "Visconti historien," in Visconti dans la lumière du temps, ed. Bantcheva, Denitza. 
Condé-sur-Noireau: Corlet Publications, 2008, 31. 
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vorbei dir zieht, wenn sie entschwebt dem Tal der Erden, ein sel‘ger Engel 

dort zu werden! 

Deze roep om verlossing uit werelds leed horen we tweemaal door middel van een muziekdoos.  

De eerste keer is wanneer Otto tijdens de oorlog tegen Pruisen van het front komt en Ludwig 

bezoekt. Ludwig reageert onverschillig op Otto’s getuigenissen uit de oorlog die ze aan het 

verliezen zijn en wijst hem naar de mobiel met de kwartieren van de maan aan het plafond die 

voortbeweegt op de melodie uit Tannhäuser. Ludwig zegt er tegen Otto: “Ik heb deze oorlog niet 

gewild”. Door het gebruik van net deze muziek, suggereert Visconti dat Ludwig maar weinig van 

het wereldlijke wil weten en naar de hemel tracht te reiken.  

Visconti laat de muziek van de muziekdoos overgaan in een orkestrale versie van dezelfde 

melodie, tot in de scène waarin Ludwig de dienaar Volk naakt in het meer ziet baden. Opnieuw 

binnen murmelt Ludwig, geknield, meermaals: “Help me, help me!” Een gevecht tussen emotie 

en ratio…  

Aan het einde van de film, wanneer hij opgesloten wordt in het kasteel in Berg, luistert Ludwig 

opnieuw naar dezelfde muziekdoos. Ludwig bevindt zich er in een woonvertrek dat voorzien is 

van spiongaten waarlangs men hem in de gaten houdt, krijgt enkel dessertbestek zonder mes, 

kortom, is gevangen en beroofd van vrijheid. Ook hier is een roep om verlossing welgeplaatst. 

Maar deze keer wordt enkel de muziekdoos gebruikt en is de maanmobiel afwezig. Niet de maan, 

maar Ludwig draait rondjes.433 Een projectie in de eeuwigheid?  

De melodie van de aria komt nog op drie andere plaatsen voor. Eenmaal in de Venusgrot 

wanneer Kainz Ludwig vervoegt – Ludwig die dan reeds helemaal vereenzaamd is. De tweede 

keer wordt het thema buitenbeelds gebruikt bij een nachtelijke sleetocht van Kainz en Ludwig 

door de sneeuw, waarbij in voice-off Kainz reciteert uit Didier van Hugo:  

De bergtoppen donderen, de iele brug trilt. Maar met een ferm hart gaat de 

jager het steile pad tegemoet. Met roekeloze pas stapt hij op de onbetrouwbare 

gletsjer, daar waar de lente nooit straalt, noch een groene tak te vinden is. 

In de daaropvolgende scène weigert een uitgeputte Kainz nog verder op bevel te citeren en 

bezegelt zo de breuk tussen Kainz en Ludwig. Een laatste keer horen we de melodie wanneer 

Elisabeth Ludwig tracht te bezoeken in het megalomaan maar onafgewerkt en schijnbaar verlaten 

kasteel van Neuschwannstein. Ook in deze scènes bevestigt de muziek de thematiek van 

vereenzaming van Ludwig. 

                                                           
433 Liandrat-Guigues, Le couchant et l'aurore. Sur le cinéma de Luchino Visconti. 55. 
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4.3.1.3. Tristan und Isolde  

Ook de opera Tristan und Isolde, gebaseerd op een Keltische legende van de gedoemde liefde 

tussen Tristan en Isolde, wordt gebruikt. De beide minnaars worden meermaals herenigd en 

gescheiden en worden slechts definitief verenigd in de dood. 

Het muziekstuk eruit in Ludwig is een instrumentale versie van de ‘Liebesnacht’ uit de tweede 

akte. De tekst bij deze eerste lichamelijke vereniging van Tristan en Isolde luidt als volgt: 

O sink hernieder, Nacht der Liebe, gib Vergessen, dass ich lebe; nimm mich 

auf in deinen Schoß, löse von der Welt mich los!  

So stürben wir, um ungetrennt – ewig einig, ohne End’, ohn’ Erwachen – ohn’ 

Erbangen – namenlos in Lieb’ umfangen, ganz uns selbst gegeben, der Liebe 

nur zu leben! Ohne Nennen, ohne Trennen, neu Erkennen, neu Entbrennen; 

ewig endlos, ein-bewusst: heiß erglühter Brust höchste Liebeslust! 

De melodie van deze Liebesnacht bevat al verwijzingen naar de Liebestod,434 de eenheid in liefde 

na de dood, die beide minnaars op het einde van de opera verenigt. Visconti laat de muziek voor 

het eerst horen als we met Wagner (en gelijktijdig diens hebzucht) kennismaken. De muziek 

begint op het moment dat in de vocale versie de zin “So stürben wir, um ungetrennt” aangeheven 

wordt.435 Het is een thema dat een oneindige toewijding aan elkaar voorspelt, maar door de echo 

van de Liebestod die erin aanwezig is, wordt het eveneens een voorbode van onvoltooibaarheid 

in dit leven. Een tweede keer horen we de melodie onmiddellijk na de kennismakingsscène. Von 

Bülow speelt de melodie op de piano, eenzaam in de woonkamer van Wagners verblijf, terwijl 

zijn vrouw Cosima in de slaapkamer aan Wagner vertelt dat ze zwanger is – en Wagners kind 

draagt. Door von Bülow, de bedrogene, de muziek te laten spelen, wordt dit een scherp contrast 

met de idylle van de liefdesnacht van Tristan en Isolde… 

De derde keer plaatst Visconti deze muziek bij een nachtelijke paardrit van Ludwig en Elisabeth – 

een Tristan en Isolde die hun liefdesnacht nooit zouden beleven maar bij Visconti wel 

overduidelijk naar elkaar smachten. Ook hier kan de muziek als commentaar gelezen worden op 

Ludwigs dubbele houding: op dat ogenblik vertoeft hij liever bij zijn nicht in Bad Ischl terwijl in 

München Wagner hem opwacht. Wat voor Ludwig een zaak van staatsbelang is (Wagner als 

hofcomponist aanstellen, hem de nodige productionele en financiële ondersteuning geven), moet 

even wijken voor wat hij persoonlijk op dat moment aangenamer vindt voor zichzelf, maar 

waarvan hij weet dat het een dood spoor is. 

Dans toutes leurs récurrences, les leitmotive empruntés à Tristan restent liés 

aux relations du roi avec Wagner, bien sûr, mais aussi avec Elisabeth et Kainz, 

                                                           
434 Millington, B., The New Grove Guide to Wagner and His Operas. Oxford: Oxford University Press, 
2006, 81. 
435 Bacon, Visconti. Explorations of Beauty and Decay. 185. 
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voire avec ses valets-amants : ils semblent ainsi signaler le thème de l’amour 

interdit, sous toutes ses formes.436 

Een vierde keer wordt het thema opnieuw gebruikt om de verlangde maar gedoemde band 

tussen Ludwig en Elisabeth te becommentariëren: de muziek begint er bij de getuigenis van de 

dienaar Weber, bijna op het einde van de film. Deze getuigt dat Ludwig in tranen is uitgebarsten 

nadat Elisabeth getracht heeft Ludwig te bezoeken op Neuschwannstein, maar hij weigerde haar 

te ontvangen. Het melodrama is compleet: Tristan durft zijn Isolde zelfs niet meer onder ogen te 

komen. 

4.3.1.4. Die Ring des Nibelungen – Die Walküre 

Op een onverwachte plaats zit dan toch een kleine referentie aan Wagners grootse cyclus Die Ring 

des Nibelungen verweven. Aan het einde van de orgiescène, wanneer iedereen laveloos ligt en de 

mannen lallend een melodie zingen begeleid door accordeon, gaat de muziek over in louter 

accordeon, die de eindmelodie speelt van Die Walküre,437 het tweede deel uit Wagners tetralogie. 

‘Wotans Abschied’ is het moment waarop de god Wotan zijn dochter Brünnhilde aangeslagen uit 

het godenrijk verbant. Een treffende parallel voor Ludwig die stilaan uit zijn eigen koningschap 

‘verbannen’ zal worden en eveneens tot gewone mens gedegradeerd zal worden…  

Eveneens betekenisvol is dat dit het enige stuk muziek van Wagner is dat in de aanwezigheid van 

Ludwig binnenbeelds gebruikt wordt; op het hieronder vermelde stuk Siegfried Idyll na, dat in het 

bijzijn van Wagner en Cosima gespeeld wordt, is de andere muziek van Wagner buitenbeelds. 

Niet enkel wij, maar ook Ludwig zien Wagner niet aan het werk in de film; noch Ludwig, noch de 

kijker zijn rechtstreeks getuige van Wagners scheppingskracht. En de ene keer dat we Ludwig 

naar Wagners muziek weten luisteren, is het op het volkse accordeon… En in plaats van de 

Koninklijke gewaden van bont en dure bezette stoffen, loopt Ludwig ondertussen rond in 

burgerkledij. 

4.3.1.5. Instrumentale muziek van Wagner 

Er zijn nog twee andere stukken van Wagner aanwezig in de film. Op de verjaardag van Cosima 

laat Wagner een nieuw kort symfonisch stuk spelen, de Siegfried Idyll. Dit stuk componeerde 

Wagner effectief voor Cosima’s verjaardag in 1870. Het vrolijke stuk bevat echo’s van een 

slaapliedje en werd door Wagner mede opgedragen aan Siegfried, hun zoon – genoemd naar de 

gelijknamige held in Wagners Die Ring des Nibelungen. Visconti gebruikt dit stuk muziek 

                                                           
436 Lagny, M., "Moments d'écoute. Quand l'opéra déploie le film," in Visconti dans la lumière du 
temps, ed. Bantcheva, Denitza. Condé-sur-Noireau: Corlet Publications, 2008, 105. 
437 Buttet zette ons op het juiste spoor door te vermelden dat bij deze scène muziek van Die 
Walküre gebruikt wordt, echter zonder het fragment te identificeren. Buttet, "Ludwig: l'histoire 
opéra." 27. 
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binnenbeelds, in een scène die sterk lijkt op hoe Wagner het stuk effectief zou laten opvoeren 

hebben.438 Betekenisvol is dat dit eigenlijk het enige vrolijke stuk muziek is in de hele film – 

suggererend dat enkel Wagner en Cosima waarlijk gelukkig zijn. Dat Ludwig hier niet aanwezig 

is, is veelzeggend: 

Ludwig qui s’identifie à Siegfried ne peut se résoudre au mariage ni à fonder 

une famille. Le choix de cette mélodie est alors déterminant: le personnage 

soufrant du roi est plié dans ce moment de lyrisme prosaïque un peu 

appuyé.439 

 

Het andere stuk, de Elegie in As-Dur440 is als een leidmotief door de film verweven en is ook een 

stuk dat Wagner voor Cosima componeerde, een stuk dat bouwt op een sterk contrast tussen het 

licht dissonant basakkoord en de vrije, lyrische hoge noten, alsof de zon ieder moment door een 

donkere wolk verborgen kan worden. De film begint ermee tijdens de openingstitels tot een 

stukje in de eerste scène. Visconti gebruikt ditzelfde fragment opnieuw wanneer Wagner, na het 

schandaal met Cosima, het koninklijk bevel krijgt München te verlaten. Ook wanneer naar het 

einde van de film toe Elisabeth tevergeefs Ludwig tracht te bezoeken in Neuschwannstein, klinkt 

dezelfde melodie; ten slotte een laatste keer op het einde van de film, bij de close-up van de 

verdronken Ludwig – om vervolgens over te gaan in de prelude van Tristan und Isolde. 

4.3.1.6. Visconti, Wagner, Ludwig 

Er wordt dikwijls van Visconti gezegd dat hij zijn films construeert als Gesammtkunstwerk, 

waarin alle kunsten verenigd worden en inhoudelijk de relatie tussen kunst en maatschappij 

centraal staat.441 Kunst neemt er een maatschappelijke rol op, als katalysator of voorbode. De term 

werd door Wagner in het leven geroepen voor de muziekdrama’s waarin hij zijn levensdroom 

gestalte wou geven en benadrukt een eenheid tussen tekst, muziek en gebaren.442 Het is geen 

toeval dat het net een Wagneriaanse term is die veelvuldig gebruikt wordt om Visconti’s films te 

typeren: opera lag Visconti na aan het hart en speelt in veel van zijn films een rol. Muziek en 

opera worden bij Visconti zo in zijn films geïntegreerd dat ze niet louter ter inspiratie of illustratie 

dienen, maar actief een essentiële betekenisgevende rol spelen bij de interpretatie. Wagners 

intentie was echter artistiek ambitieus en bevatte maatschappelijke aspiraties; Visconti’s instelling 

                                                           
438 Blunt, The Dream King. Ludwig II of Bavaria. 135. 
439 Liandrat-Guigues, Le couchant et l'aurore. Sur le cinéma de Luchino Visconti. 54. 
440 Wagner zou het vier dagen voor zijn dood voor Cosima gespeeld hebben, maar de melodie zou 
ouder zijn en deels uit Tristan en Isolde, deels uit Parsifal komen. Zie Hermans, J., "Luchino Visconti - 
Ludwig," Vlaams Wagner Genootschap, http://www.richardwagner.be/publicaties/Ludwig.pdf. 
441 Zie bijvoorbeeld Schüler, R., "Am vollkommenen Ruhen. Notizen über Viscontis epischen 
Realismus," in Visconti, ed. Schüler, Rolf. Berlin: Berliner Filmkunsthaus Babylon, 1995, 33-34. 
442 Van Gorp, Ghesquière, and Delabastita, Lexicon van literaire termen. Stromingen en genres, 
theoretische begrippen, retorische procédés en stijlfiguren. 160. 
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is meer berustend, afstandelijker: kunst is een streven, maar Visconti erkent ook de beperkte 

macht ervan en gebruikt het samenspel van verschillende kunstvormen niet om een revolutie te 

prediken maar net om de neergang ervan te schetsen: 

L’idée, le beau s’identifient aux formes d’arts existantes : opéra, peinture, 

musique, et deviennent des idéaux de l’âme, l’amour de l’art, qui ne peuvent 

se vivre et se dégradent : Ludwig.443 

De helden van Wagner zijn mythologische helden, los van tijd en ruimte, los van een historische 

context. Dat betekent niet dat Wagners opera’s buiten tijd en ruimte staan, maar op een eerste 

niveau wel zo geïnterpreteerd kunnen worden. Wagner gebruikte die verhalen los van een 

concrete historische context echter wel degelijk om maatschappelijke relaties te ontleden of 

toekomstvisioenen te schetsen waarin hij bijvoorbeeld de burgerij voorspelde dat er een eind zou 

komen aan hun comfortabele privileges.444 Ludwig blijft (zowel als historisch persoon als in de 

film) echter op het algemene verhaalniveau en identificeert zich met de imaginaire helden uit 

Wagners opera’s445 – hij ziet zichzelf als de zwanenkoning uit Lohengrin, Sophie noemt hij Elsa 

uit dezelfde opera, het kasteel Neuschwannstein is letterlijk “een nieuw kasteel voor de zwaan”. 

Dat Lohengrin (die in 1850 in première ging) eigenlijk een verhaal is over een koning die een 

versnipperd koninkrijk tracht één te maken, ontgaat Ludwig. Nochtans is dat in die decennia zeer 

toepasselijk op het versnipperde Duitsland van stadstaten en had Ludwig daar eventueel als 

tweede grootste vorstendom (na Pruisen) binnen Duitsland een grotere rol in kunnen spelen. 

Visconti gebruikt de tegenstelling tussen Wagner en Ludwig dan ook om aan te tonen dat zowel 

de dromen die Ludwig koestert, als de ideaalbeelden die Wagner wil scheppen, gedoemd zijn tot 

falen en ruim een eeuw later in duigen liggen: 

With his juxtaposition of Wagner and Ludwig, Visconti uses the 

Gesammtkunstwerk to examine the total work of art’s history, including its 

dark and grotesque sides. In this self-critical turn the claim to totality is 

effectively abandoned, as the Gesammtkunstwerk auto-critique destroys its 

foundations.446 

Ook het feit dat in Ludwig maar op één moment gezongen wordt (op de wanhopige poging van 

Sophie om Wagner te zingen na) illustreert dit perfect. Enkel de soldaten in de orgiescène zingen 

– populaire liederen. De andere muzikale stukken zijn of louter voor piano, of orkestrale stukken, 

of orkestrale bewerkingen van opera-aria’s. Wagners opera’s krijgen we niet als dusdanig te zien 

of te horen, ze worden gereduceerd tot de achtergrond. De schaarse integratie van de muziek 

                                                           
443 Ishaghpour, Visconti. Le sens et l'image. 44. 
444 Conrad, P., Modern Times, Modern Places. New York: Knopf, 1999, 189. 
445 Lagny, Luchino Visconti. Vérités d'une légende. 82. 
446 Lütticken, S., "Undead Media," Afterimage 31, no. 4 (2004): 12. 
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gebeurt telkens op gematigde sterkte, alsof de zang geknecht wordt en de personages nog verder 

opsluit binnen hun eigen gedachtewereld zonder die tot leven te kunnen brengen.447  

Dit reduceren van de muziek tot een schijnbare kanttekening heeft natuurlijk ook zijn impact op 

de interpretatie van de figuur van Wagner. Niet alleen portretteert Visconti hem als een 

opportunist en geldzuchtig iemand, de manier waarop zijn muziek gebruikt wordt, betekent ook 

dat Visconti én de muziek van Wagner én zijn (gewenste) maatschappelijke rol met kritische blik 

bekijkt. Door op geen enkele manier allusies te maken op Wagner en de antisemitische of 

fascistische connotaties die hij kreeg door zijn eigen geschriften of het gebruik van zijn opera’s 

tijdens het Derde Rijk, biedt Visconti ons een andere blik op Wagner en zijn positie. En zo komen 

we terug bij de tweede helft van de 19de eeuw als kantelmoment, tussen monarchie/aristocratie 

en democratie. Componisten kregen enerzijds meer vrijheid om muziek te schrijven als ‘l’art pour 

l’art’, maar wilden anderzijds de band met de gemeenschap en hun sociale en culturele rol niet 

negeren. Wagner wilde met zijn muziek de missie van kunst in de samenleving benadrukken, 

zonder de zuiverheid en zelfstandigheid van muziek als expressievorm te compromitteren.448 

Deze tweespalt staat centraal in Ludwig en slaat niet enkel op Wagner die tussen de noodzaak van 

mecenaat en de drang vrij te creëren en uit te voeren zit. Ook Ludwig zit vast tussen droom en 

werkelijkheid, tussen zijn koninkrijk en zijn dromenrijk. Meer nog dan enkel een probleem van 

componisten, betekende de overgang van (laat)romantiek naar (pre)modernisme het achterlaten 

van privileges op basis van afkomst en een evolutie naar rechten op basis van verdiensten. Het 

democratiseringsproces dat groeide, betekende bijvoorbeeld niet enkel dat Ludwigs macht 

ingeperkt werd, maar evenzeer dat het in de ogen van het volk niet enkel de koning toekwam om 

de hofcomponist aan te stellen. Zo begon de controverse en publieke tegenkanting tegen Wagners 

aanwezigheid al voor Wagner in München aangekomen was: hoe kon de koning van Beieren 

immers een componist van buiten Beieren benoemen, terwijl er inheems zoveel talent voorhanden 

was? Wagner was van in het begin gedoemd een buitenstaander te blijven in een conservatief 

Beiers milieu. Wagner had dus een dubbele strijd te slechten: enerzijds het goed maken dat hij 

van buitenaf gekomen was, anderzijds zijn grootse en grootschalige eisen op muzikaal en 

scenisch vlak verzoenen met een financiële en maatschappelijke realiteit. 

Het beeld dat Visconti op die manier van Wagner schetst, kan bovendien als een voorafspiegeling 

van Ludwigs lot gelezen worden. Wat Wagner overkomt, staat ook Ludwig te wachten: financiële 

beperkingen – denken we maar aan de pogingen om geld te verzamelen voor de bouw van zijn 

kastelen, een onderwerp dat prominent aanwezig is in de film –, daaruit volgende grenzen aan 

zijn scheppingsdrang, van het toneel verdwijnen, en uiteindelijk, net als Wagner, tot een iconisch 

beeld verworden. Zwart-wit gesteld: Wagner tot dat van de megalomane bombast, Ludwig tot 

dat van de melancholische fantast. 

 

                                                           
447 Chion, M., "La loupe et le tableau," Cahiers du Cinéma 350, no. 8 (1983): 9. 
448 Deathridge, J., "Post-Mortem on Isolde," New German Critique 69, no. 4 (1996): 104. 
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4.3.2. Schumann 

Wagner was zonder twijfel Ludwigs grootste idool en speelde als musicus en componist een 

belangrijke rol in zijn leven en aspiraties. Ludwigs liefde voor muziek ging echter breder dan 

enkel en alleen Wagner. Zo werd niet enkel Wagner, maar ook Franz Liszt en Johannes Brahms 

(en een minder bekende liedcomponist, Robert Franz) door Ludwig opgenomen in de 

Maximiliaansorde voor wetenschap en kunst, werden meerdere vooraanstaande muzikanten naar 

München gehaald, zowel als uitvoerend kunstenaar als om les te geven aan de Koninklijke 

Muziekschool en was een jonge Richard Strauss een jaar Hofkapelmeester in München.449 

Robert Schumann (1810–1856) was al overleden alvorens Ludwig tot koning gekroond werd. Of 

Ludwig met zijn werk vertrouwd was, weten we niet. Visconti gebruikt Schumann enkel als 

buitenbeeldse muziek, namelijk fragmenten uit Kinderszenen, maar ook uit Kreisleriana, beide 

piano solocomposities. Voor zover wij konden natrekken, verwijst de bestaande literatuur over 

Ludwig enkel naar Kinderszenen (met uitzondering van Buttet, die één fragment correct 

identificeert als komende uit Blumenstück, op. 19 van Schumann – cf. infra); naast het fragment uit 

Blumenstück is echter nog één stuk niet uit Kinderszenen, maar uit Kreisleriana afkomstig. Beide 

cycli voor piano solo werden in 1838 geschreven in een gelijkaardige stijl, variërend tussen 

mineure en majeure toonaarden, vol afwisseling tussen ingetogen en meer uitgelaten snellere 

fragmenten, bestaande uit relatief korte op zichzelf staande fragmenten die in het geheel van de 

cycli aan spanningskracht winnen. De originele soundtrack van de film bevat echter enkel de 

volledige cyclus Kinderszenen en niets uit Kreisleriana, vandaar waarschijnlijk de verwarring.450  

Kinderszenen is een set van dertien stukken voor piano solo, omschreven als herinneringen aan de 

kindertijd. Alle stukken dragen titels die naar een specifieke herinnering of anekdote verwijzen, 

zoals Kuriose Geschichte, Träumerei of Kind im Einschlummern. We horen de eerste vier deeltjes uit 

Kinderszenen wanneer Ludwig in Bad Ischl Elisabeth opzoekt in de manege. Eerst weerklinkt het 

rustige, elegische Von Fremden Ländern Und Menschen, een stuk dat vanop afstand observeert – een 

mogelijke allegorie voor Ludwigs blik op Elisabeth, vol romantiek verlangend naar iemand uit 

een ander land en vooral ook met een andere levenswijze. Na een fade-out en een korte muzikale 

stilte (opgevuld door de dialoog tussen beiden), weerklinkt het tweede stuk uit Kinderszenen, 

Kuriose Geschichte wanneer Elisabeth van haar paard afstijgt en bij Ludwig komt. Tijdens die 

dialoog spelen ook nog het derde en vierde stuk, Haschemann en Bittendes Kind, op de 

achtergrond. Dat het net tijdens deze eerste ontmoeting met Elisabeth is dat Visconti Kinderszenen 

gebruikt, is geen toeval: Ludwig en Elisabeth hebben elkaar meer dan vijf jaar niet gezien, en 

vermits Ludwig pas tot koning gekroond werd op achttienjarige leeftijd, gaan de gezamenlijke 

herinneringen terug tot zijn kindertijd. 

                                                           
449 Münster, König Ludwig II. und die Musik. zie respectievelijk 27-28, 16-18, 22. 
450 Voor de soundtracklisting zie: s.n., "Ludwig, original soundtrack,"  
http://www.amazon.co.uk/Ludwig-Original-
Soundtrack/dp/tracks/B000FUF6Y0/ref=dp_tracks_all_1#disc_1. 
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Het verlangen naar de kindertijd wordt ook gesymboliseerd door de afbeelding van Ludwig als 

kind die aan de muur hangt in het kasteel Berg wanneer Otto afscheid neemt van Ludwig om ten 

oorlog te trekken. Geen schilderij van Ludwig als vorst, maar als kind. 

 

 
Afbeelding 15: Mit Trommel und Baukasten 451 

 

Hetzelfde schilderij is ook heel even zichtbaar als Ludwig in zijn kamer in Berg opgesloten wordt 

op het einde van de film. Mijmerend houdt Ludwig erbij halt, als verlangde hij terug naar de 

onschuld van toen. 

 

 
Afbeelding 16: Ludwig mijmerend over verloren onschuld 

                                                           
451 Zie Girrbach, ed. Das Buch Ludwig. Vom Leben und Sterben des bayerischen Märchenkönigs 
Ludwig II. 9. 
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In de scène die volgt op de ontmoeting van Ludwig en Otto, tijdens een wandeling van Ludwig 

en Elisabeth, gebruikt Visconti een fragment van Blumenstück, op. 19, en de eerste zes fragmenten 

uit Kinderszenen. Buttet somt op hoe in deze scène de verschillende fragmenten uit Kinderszenen 

inhoudelijk verbonden worden met de dialoog tussen Elisabeth en Ludwig: wanneer ze 

bijvoorbeeld de vraag stelt of het gerucht waar is dat Ludwig nog maagd is, weerklinkt ‘Wichtige 

Begebenheit’, ‘belangrijke gebeurtenis’; wanneer ze over haar omzwervingen door Europa vertelt, 

horen we ‘Kuriose Geschichte’.452 Het belangrijkste blijft echter dat ook in deze dialoog Kinderszenen 

verbonden wordt met een wereld die voor Ludwig symbool staat voor een romantisch, 

harmonieus ideaalbeeld dat hij nooit zal kunnen (her)bereiken. 

Ook in de scène waar de moeder van Ludwig zich tot het katholicisme bekeert en Otto zich van 

haar afkeert, weerklinkt Schumanns Kinderszenen¸ met name het dertiende deel, Der Dichter 

spricht. Ook hier gaat het om verloren jeugdelijke harmonie, een breuk tussen moeder en zoon. 

Wanneer naar het einde van de film toe Elisabeth tevergeefs Ludwig tracht te bezoeken in 

Neuschwannstein, klinkt het vierde deel, Sehr Langsam (Lento Assai) getiteld uit de Kreisleriana, 

een melodramatisch stuk in mineur. 

4.3.3. Offenbach 

De muziek van Jacques Offenbach wordt op een totaal andere manier gebruikt. De twee 

fragmenten die we horen zijn afkomstig uit operettes en worden beide gekoppeld aan 

lichtvoetigheid en vluchtigheid. 

Het eerste fragment komt uit La vie parisienne (1866) en wordt bij een van de eerste bezoeken van 

Ludwig ten huize Wagner door Wagner gespeeld op de piano, vergezeld van de ironische 

commentaar “Duitsers houden van deze muziek, niet van de mijne”. Het tweede fragment 

weerklinkt op de achtergrond aan het begin van de ontmoeting met Lila von Bulyowsky, die op 

vraag van de koning uitgenodigd werd en door zijn entourage ertoe aangezet wordt hem te 

verleiden. Het fragment komt uit La Périchole (1868), waarin een onderkoning een straatzangeres 

tot minnares wil nemen… 

4.3.4. Tot slot… 

Opmerkelijk is dat de muziek van Wagner steeds met Ludwig gelinkt wordt en we Schumann 

(bijna453) enkel te horen krijgen in scènes met Elisabeth. Buttet verbindt er volgende opmerking 

aan: 

                                                           
452 Buttet, "Ludwig: l'histoire opéra." 28-29. 
453 Buttet vermeldt expliciet dat Schumann enkel te horen is in scènes met Elisabeth, maar ziet 
daarbij de scène over het hoofd waarbij de moeder van Ludwig zich tot het katholicisme bekeert 
en Otto zich van haar afkeert. Tijdens die scène weerklinkt het dertiende deel van Schumanns 
Kinderszenen: Der Dichter spricht. 
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La raison de la rupture entre Ludwig et Elisabeth, c’est donc aussi la musique : 

celle de Ludwig n’est pas celle d’Elisabeth, et inversement. La musique de 

l’Allemagne régénérée n’est pas la musique nostalgique de l’Allemagne 

contemporaine, c’est en tout cas l’explication proposée par Wagner 

interprétant au piano quelques mesures d’Offenbach : « ça, c’est la musique 

qu’aime le peuple allemand, ce n’est pas la mienne ». 454 

Dat de muziek de tegenstelling tussen Elisabeth en Ludwig zou symboliseren en mede aan de 

basis zou liggen van hun breuk, is volgens ons te ver gezocht. Bovendien is noch de muziek op 

zich, noch het gebruik van Offenbach versus Schumann in de film te vergelijken: Schumann 

wordt verbonden met een verlangen naar een jeugdige toestand van onschuld en oneindige 

mogelijkheden, Offenbach met (klein)burgerlijke smaak (of gebrek aan smaak, cf. de opmerking 

van Wagner). De reden dat Ludwig en Elisabeth uit elkaar groeien, heeft (naast natuurlijk de 

breuk met Sophie, Elisabeths zus, het vrijgevochten karakter van Elisabeth, de oorlog met 

Oostenrijk en protocol) eerder te maken met het feit dat Elisabeth van in den beginne kritisch 

staat tegenover Ludwigs mecenaat over Wagner. Bovendien hebben we aangetoond dat het 

gebruik van Wagners muziek verder gaat dan het symboliseren van het nieuwe Duitsland: de 

muziek van Wagner wordt zo gehanteerd dat ze contrasteert met Ludwigs gebrek aan daadkracht 

en een kritische noot toevoegt aan Ludwigs schijnwereld. Er is dus meer aan de hand dan louter 

een vereenzelviging van de hoofdfiguren met de muziek, zoals Uriot het omschrijft: 

Ainsi, dans ce rapport de la musique à l’image, s’individue l’être viscontien, si 

bien qu’il présente non seulement un type spécifique, mais une existence 

singulière, concrète, à l’origine de laquelle l’espace est premier. A cette 

musique le littoral de l’image n’apporte aucune discontinuité, aucun 

contrepoint parce que cette musique y est déjà. Elle incarne le possible même 

de l’image en ce que la musique a son lieu dans la sensation originaire du moi 

profond.455 

De muziek in Ludwig dient op het eerste zicht misschien louter ter ondersteuning van wat 

getoond wordt, maar wordt essentieel voor de interpretatie van de film en het historisch beeld dat 

opgeroepen wordt: achter de schijnbare grandeur van Ludwigs pompeuze leefwereld, schuilt 

leegte. 

                                                           
454 Buttet, "Ludwig: l'histoire opéra." 28. 
455 Uriot, D., "La solitude du regard," Caméra/Stylo, no. 7 (1989): 68. 
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We weten het allemaal: het leven hangt van toevalligheden aaneen. Dat 

toeval de ware staat van de dingen is. We weten allemaal dat wanneer 

toeval ophoudt, dat dát het moment is waarop je uit moet kijken. Het 

moment waarop de werkelijkheid geen alternatieven meer overlaat. Dat 

dat het moment is waarop het ondefinieerbare Het toeslaat. 

PAUL VERHAEGHEN, Omega Minor 

 

5. Coda 

Kaderend binnen onze vraagstelling welke elementen de interpretatie van Ludwig als historische 

film beïnvloeden, stellen we vast dat vooral de relatie tot de muziek een mogelijke historiserende 

lectuur van Ludwig stuurt. Uit de bovenstaande analyses is duidelijk gebleken dat Visconti 

fragmenten uit Wagners opera’s inhoudelijk secuur integreert in Ludwig, maar dit terzelfder tijd 

met gevoel voor ironie doet. Waar het voor de hand ligt om door middel van Wagners muziek 

zwaarte en grandeur aan de film toe te voegen, is de plaatsing van de muziek door Visconti 

schaars, delicaat, precies en gebruikt Visconti de muziek van Wagner eveneens om kritische 

vragen te stellen bij Ludwigs gedrag. Niet enkel om te wijzen op het verschil tussen opera en 

werkelijkheid, tussen podium en troon, maar vooral ook om te illustreren dat Ludwigs dromen 

luchtkastelen zijn zonder fundamenten. Ook de muziek van Schumann wordt op dergelijke 

bedachtzame wijze gehanteerd en echoot naar een verloren onschuld van de jeugd.  

 

De bedachtzame integratie van de muziek kan echter de pijnpunten van de film niet verbergen. 

Door de karakterisering en situering van Ludwig en Wagner op vrijwel louter individueel niveau 

zonder integratie in de bredere maatschappelijke en historische context, het inbedden van de hele 

film tussen de getuigenissen en ook nog de spreidstand tussen getrouwe uitbeelding en 

afstandelijke beleving, slaagt de film er te weinig in het particuliere te overstijgen en een meer 

universeel karakter te verlenen aan het verhaal. De sprong is latent aanwezig, maar wordt niet 

gerealiseerd, noch door Ludwig, noch door de film. Nochtans leent net de muziek van Wagner 

zich daar uitstekend toe: 

A myth, for Wagner, is not a fable or a religious doctrine but rather a vehicle 

for human knowledge. The myth acquaints us with ourselves and our 

condition, using symbols and characters that give objective form to our inner 

compulsions. Myths are set in the hazy past, in a vanished world of chthonic 

forces and magniloquent deeds. But this obligatory “pastness” is a device. It 

places the myth and its characters before recorded time and, therefore, in an 

era that is purged of history. It lifts the story out of the stream of human life, 

and endows it with a timeless meaning.456 

                                                           
456 Scruton, R., "Desecrating Wagner,"  
http://www.richardwagner.be/publicaties/Desecrating%20Wagner.pdf. 
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Figuur 5: Ludwig, een schematisch overzicht van het drieledig onderzoeksmodel 

 

We besluiten dan ook met het gevoel dat Ludwig meer had kunnen zijn... De figuur van Ludwig 

wordt gepresenteerd als iemand die zich buiten de geschiedenis wil plaatsen en dat heeft 

repercussies op de interpretatie van de film als blik op geschiedenis. Ludwig biedt ondanks de 

luister van het beeld te weinig openingen om een historiserende lectuur te stimuleren die de visie 

opentrekt van het particulier niveau van Ludwig naar een breder niveau van een koning in een 

snel veranderd politiek landschap. 



 

 

 ANDREI RUBLEV:  EEN ICOON VAN VERANDERING  
 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 

 

1. Inleiding 

 

Andrei Rublev (1966) is in de eerste plaats een psychologisch georiënteerde film die focust op een 

religieuze en artistieke crisis van het hoofdpersonage. Door de expliciete situering en datering, 

verbonden aan de figuur van de iconenschilder Andrei Rublev wiens iconen uit de eerste 

decennia van de 15de eeuw tot het hoogtepunt van de Byzantijnse iconenkunst gerekend 

worden,457 is het evenzeer een historische film. Deze laag is in de huidige literatuur onderbelicht, 

maar biedt bij nader inzien verschillende sleutels die de interpretatie van de film verdiepen. 

Tussen de psychologische en historische evolutie blijkt een intense wisselwerking te bestaan. 

 

In het eerste deel kijken we hoe de psychologische evolutie van Rublev458 ook verbonden is met 

de historische evolutie tijdens diens leven, en hoe beide lijnen de film vorm geven – en hoe de 

film deze lijnen vorm geeft. In het tweede deel stellen we de vraag hoe in Andrei Rublev een 

historiserende lectuur mogelijk is. Het derde deel brengt een aantal intermediale elementen naar 

boven die de interpretatie en historische kracht van de film versterken. 

 

                                                           
457 Andrei Rublev leefde vermoedelijk van circa 1360-1370 tot 1430. Vooral de ‘Heilige 
Drievuldigheid’, geschilderd tussen 1420 en 1430, waarmee de film besluit, wordt als zijn absolute 
meesterwerk beschouwd. 
458 Om misverstanden te vermijden, refereren we aan de film als “Andrei Rublev”, en schrijven we 
“Rublev” als het om de historische en/of filmische figuur gaat. 





 

 

Op een dag heeft hij de juiste klei gevonden. Alsof hij een berg de berg op 

sleept, zo kruipt hij omhoog met de klei op zijn rug. 

 PETER VERHELST, Huis van de aanrakingen 

 

2. Individuele twijfel op een historisch kantelmoment 

2.1. Filmen achter het IJzeren Gordijn 

2.1.1. Tarkovsky’s dubbelrol: martelaar en beschermeling 

In de Sovjet-Unie werd de filmindustrie al genationaliseerd in de jaren twintig. Goskino was de 

monopolistische staatsinstelling die alle facetten gerelateerd aan film controleerde, van de 

productie, studio’s, techniek en distributie over filmschool, filmonderzoek en filmarchief tot en 

met filmtijdschriften. Inhoudelijk moest kunst sociaal realisme uitdragen: de communistische 

revolutie ondersteunen, eenvoudige stijl en inhoud hebben, een duidelijke boodschap 

verkondigen en toegankelijk zijn voor de massa. 

Ondanks de rigide controle op verschillende stappen in het productieproces was er toch enige 

speelruimte459 die ervoor zorgde dat niet enkel pure propagandafilms, maar ook meer 

persoonlijke films het licht zagen. Na de dood van Stalin in 1953 en het afzweren van het 

stalinisme door Chroesjtsjov in 1956 volgde bovendien een lichte culturele dooiperiode die zich 

ook in de filmindustrie liet voelen.  

Ondanks het feit dat Andrei Tarkovsky (1932–1986) dikwijls moeilijkheden had wanneer zijn 

films ter goedkeuring voorgelegd moesten worden voor distributie, werden al zijn films – zij het 

soms met uitstel of na veelal minimale wijzigingen – verdeeld.460 Tarkovsky had zich immers snel 

laten opmerken in het Westen en werd ondanks de wrevel beschouwd als één van Ruslands 

belangrijkste culturele exportproducten, als een internationaal voorbeeld voor de kracht van de 

Sovjetkunst.461  

Voor zijn eerste film, Ivan’s Childhood, kreeg Tarkovsky de Gouden Leeuw in Cannes in 1961. 

Tarkovsky werd onmiddellijk op handen gedragen in het Westen. De weg lag open en ondanks 

moeilijkheden om de films te kunnen maken zoals hij wilde, ondanks het feit dat hij in zijn 

dagboeken herhaaldelijk de stugheid en het bureaucratisch karakter van de filmindustrie in de 

Sovjet-Unie laakte, ondanks zijn tegenover de filmbureaucratie herhaaldelijk koppig vasthouden 

aan zijn ideeën en principes, realiseerde Tarkovsky films die meermaals in de prijzen vielen en tot 

het cinefiele canon behoren: Andrei Rublev, Solyaris (Solaris, 1972), Zerkalo (The Mirror, 1975), 

                                                           
459 Faraday, G., Revolt of the Filmmakers. The Struggle for Artistic Autonomy and the Fall of the 
Soviet Film Industry. Pennsylvania: State University Press, 2000, 63-64. 
460 Johnson, V.T. and Petrie, G., The Films of Andrei Tarkovsky. A Visual Fugue. Bloomington: Indiana 
University Press, 1994, 8-13. 
461 Bird, R., Andrei Tarkovsky. Elements of Cinema. London: Reaktion Books, 2008, 27-28. 
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Stalker (1979), Nostalghia (1983) en Offret (The Sacrifice, 1986). De twee laatste films werden in het 

buitenland gemaakt (respectievelijk Italië en Zweden). Tarkovsky overleed op 29 december 1986. 

Een relatief beperkt maar bijzonder krachtig oeuvre. Het door hemzelf beklemtoonde beeld van 

Tarkovsky als martelaar-kunstenaar462 die het regime uitdaagt en vervolgd wordt, verdient echter 

nuancering. Johnson & Petrie gebruiken dan ook de tussentitel A Martyr, or “The Darling of 

Goskino”? voor een biografische schets.463 De waarheid ligt ergens middenin. Enerzijds heeft de 

moeilijke situatie waarin Tarkovsky zijn oeuvre creëerde de positieve receptie ervan in het 

Westen mee beïnvloed. Anderzijds konden de Sovjetautoriteiten hem niet meer negeren vermits 

Tarkovsky reeds na zijn eerste film in het Westen een cultureel symbool geworden was. Het 

Westen ondersteunde als antithese voor het sociaal-realisme van de Sovjet-Unie immers niet 

enkel Westerse kunstenaars die vernieuwing en dynamiek uitstraalden, maar evenzeer 

Sovjetkunstenaars die aanleunden bij de Westerse ethiek en esthetiek. Aldus konden ze in de 

morele strijd gebruikt worden als voorbeelden van het ware gezicht van Oost-Europa. 

Thus, the support and even promotion of anti-establishment artists became 

part of the political agenda in the West’s war on communism, while at the 

same time, flattering Europe’s artistic and moral sense of superiority. 

Tarkovsky fits ideally into this mould as the frequently opaque, politically 

silent, and religiously-driven artist.464 

Tarkovsky kon zijn eigen scripts verfilmen, kreeg de mogelijkheid de opnames uit te stellen om te 

repeteren (of te herbeginnen, zoals voor Stalker), hij werd niet verplicht meer commerciële 

opdrachten te aanvaarden en kon zijn films min of meer voltooien zoals hij ze voor ogen zag. 

 

Een overzicht van Tarkovsky’s oeuvre zou ons binnen het bestek van ons onderzoek te ver 

brengen; bovendien is er voldoende literatuur voorhanden die daar een duidelijk zicht op biedt.465 

We staan wel even stil bij een rode draad in zijn oeuvre, die ook in Andrei Rublev centraal staat: 

verandering en transformatie, momenten waarin enerzijds angst voor het loslaten en anderzijds 

vooruitgang en ermee gepaard gaande energie samenkomen.466 Die focus op verandering, 

desoriëntatie en heroriëntatie verleent Andrei Rublev mede het dynamische karakter. Een gevecht 

tussen innerlijke en uiterlijke leefwereld, tussen natuur en cultuur, leidt bij Tarkovsky meestal tot 

een suggestie van versterking van beide, al blijft het aan de kijker om uit te maken of bijvoorbeeld 

het hoofdpersonage in Stalker verlichting vindt in het gevecht tussen rationalisme en geloof. De 

zoektochten en de interpretatie ervan blijven sterk individueel getint: 

                                                           
462 Naast De verzegelde tijd, een collectie mijmeringen rond film en kunst, schreef Tarkovsky ook 
een dagboek onder de titel Martyrology. 
463 Johnson, V.T. and Petrie, G., "Tarkovsky," in Five Filmmakers. Tarkovsky, Forman, Polanski, Szabó, 
Makavejev, ed. Goulding, Daniel J. Bloomington: Indiana University Press, 1994, 2. 
464 Golstein, V., "The Energy of Anxiety," in Tarkovsky, ed. Dunne, Nathan. London: Black Dog 
Publishing, 2008, 179. 
465 Zie o.m. Bird, Andrei Tarkovsky. Elements of Cinema.; Johnson and Petrie, The Films of Andrei 
Tarkovsky. A Visual Fugue.; Martin, S., Andrei Tarkovsky. Harpenden: Pocket Essentials, 2005. 
466 Golstein, "The Energy of Anxiety." 188. 
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The Tarkovsky character is on a ‘vision quest’, and each Tarkovsky film is 

structured on the vision quest of the archaic shaman. The quest is to find the 

sacred amongst the secular, the timeless amongst the temporal or transitory, 

the valuable amongst the banal. Sometimes the quest is for being, truth, 

wholeness, meaning, childhood – the terms change, but the quest remains 

essentially the same.467 

In The Mirror beweegt het hoofdpersonage tussen verleden en heden, tussen jeugd en ouderdom, 

tussen moeder en vrouw; in Solaris tussen een seculiere, getechnologiseerde wereld en een 

innerlijke wereld van herinnering en verlangen; in Andrei Rublev tussen paganisme en 

christendom, tussen Tataarse onderdrukking en vroege Russische eenmaking.  

2.1.2. Grootse verwachtingen 

Tarkovsky had met zijn eerste volwaardige langspeelfilm, Ivanovo detstvo (Ivan’s Childhood, 1962) 

heel wat nationale en internationale waardering geoogst. Waar het debuut nog duidelijk paste in 

de traditie van de oorlogsfilm die op een burgerlijke held focust,468 zou de regisseur vanaf Andrei 

Rublev zijn eigen koers varen. In een interview in het jaar van zijn debuut belichtte hij zijn 

volgende project rond de iconenschilder Rublev, waarin hij al verduidelijkte hij dat het geen puur 

historische film zou worden, maar de verhouding tussen de kunstenaar en zijn tijd centraal zou 

staan: 

The issue is not to make a historical film, but to reveal the talent of a painter 

whose work has acquired enormous importance over time. I am trying to 

make the fuga temporum palpable, to show the relationships between time and 

the artist: how a man, starting with the abstract idea of the Trinity, was able to 

make us feel all of human fraternity.469 

In 1962 bezorgden Tarkovsky en Andrei Mikhalkov-Konchalovsky, co-auteur van het script,470 

een eerste versie van het script aan Mosfilm, de grootste studio in de Sovjet-Unie. Een tweede 

versie van het script werd eind 1963 aanvaard door Mosfilm, gepubliceerd in het officiële 

filmtijdschrift Iskusstvo kino in de lente van 1964, en midden 1964 kreeg Tarkovsky groen licht en 

een budget van een miljoen roebel.471 Een relatief beperkt budget, dat Tarkovsky dwong onder 

meer de scène van de slag om Kulikovo te schrappen (een scène die geschat werd op tien procent 

                                                           
467 Robinson, J., The Sacred Cinema of Andrei Tarkovsky. Maidstone: Crescent Moon, 2006, 265. 
468 Zie bijvoorbeeld Mikhail Kalatazovs Letyat zhuravli (The Cranes Are Flying, 1957) of Grigori 
Chukhrai’s Ballada o soldate (Ballad of a Soldier, 1959), beide ook internationaal gelauwerde films. 
469 Bureau, P., "Andrei Tarkovsky: I Am for a Poetic Cinema," in Andrei Tarkovsky Interviews, ed. 
Gianvito, John. Jackson: University Press of Mississippi, 2006, 5. 
470 Eveneens co-auteur van het script van Steamroller and Violin en Ivan’s Childhood en onder 
meer regisseur van Sibiriada (Siberiade, 1979). 
471 Bird, R., Andrei Rublev. London: BFI, 2004, 25. 
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van het beschikbare budget)472 en dat hij dan nog ruim zou overschrijden.473 Toch was het 

totaalbudget, dat omwille van de totaal verschillende politieke, economische en productionele 

context niet te vergelijken valt met budgetten voor Hollywoodproducties, relatief hoog. De 

megaproductie van Sergei Bondarchuk, Voyna i mir (War and Peace, 1967), gelijktijdig 

geproduceerd, kreeg dan wel een budget van 8 miljoen roebel, heel wat Russische regisseurs 

moesten met een beperkter budget rondkomen dan Tarkovsky.  

2.1.3. Afkeer en bewondering 

De eerste versie van de film, nog The Passion According to Andrei genaamd, werd voorgesteld eind 

augustus 1966. De totale duur bedroeg 205 minuten. Men uitte verbazing omwille van de 

complexiteit van de film, maar evenzeer kritiek op de uitbeelding: 

The author’s historical ideas were much criticized. The tragic violence of their 

conception seemed unjustified to many. The fifteenth century could just as 

easily have been depicted as the age of a nationwide flowering of Russian 

culture.474 

De film moest ingekort worden, gewelddadige scènes, als vulgair ervaren scènes en naaktheid 

eruit geknipt. Eind december diende Tarkovsky een tweede versie in van 185 minuten, maar ook 

toen hield de tegenkanting stand. Andrei Rublev staat immers veraf van het sociaal-realistische 

credo dat destijds de culturele productie bepaalde en in plaats van een roemrijke biografie van 

één van Ruslands centrale figuren, belicht de film continue vertwijfeling. Officieel werd hij 

bekritiseerd en geklasseerd omwille van de extreme lengte en al te gewelddadige scènes. Dat ook 

de Russische prinsen niet altijd even aardig geportretteerd worden en de film bovendien in één 

modderpoel lijkt te baden, zal ongetwijfeld ook een rol gespeeld hebben. 

The people look dirty, hungry, and unhappy even when they are not being 

tortured. Vaunted Russian nature, prized and celebrated in the work of 

beloved “realists” like Turgenev or Tolstoi, here appears squalid, muddy, and 

uncomfortable... 475 

                                                           
472 Turowskaya, M., Tarkovsky. Cinema as Poetry. London: Faber and Faber, 1989, 47. 
473 De Sovjet roebel was internationaal niet uitwisselbaar, wat het moeilijk maakt een concrete 
inschatting te maken van het budget. De roebel was in de jaren zestig nog verbonden aan de 
goudstandaard, met een theoretische verhouding van 1 gram goud tegenover 0,987412 roebel; in 
dezelfde jaren was de Amerikaanse dollar via het systeem van Bretton Woods eveneens aan een 
gelijkaardige verhouding tot goud verbonden (35 dollar per ounce of 28,3495 gram goud). 
474 Turowskaya, Tarkovsky. Cinema as Poetry. 48. 
475 Youngblood, D., "Andrei Rublev. The Medieval Epic as Post-Utopian History," in The Persistence of 
History. Cinema, Television and the Modern Event, ed. Sobchack, Vivian. New York: Routledge, 
1996, 132.  
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Tarkovsky zelf zei over het feit dat bijvoorbeeld de Tataren mooier weergegeven zijn dan de 

Russen, dat hij dit deed omwille van de zelfzekerheid, de dominantie waarmee ze de Russen 

overheersten. Een vijand beledig je niet door hem lelijk af te schilderen, veeleer moet je de morele 

superioriteit van hen die tegen de overheerser vechten, tonen...476 Een totaal andere benadering 

dus dan bijvoorbeeld in Bondarchuks War and Peace, of gelijkaardige historische megaproducties 

uit die periode, die meer aansloten bij de peplumfilms van Cecil B. De Mille of King Vidor.477  

Uiteindelijk werd de film in 1969 naar Cannes gestuurd, buiten competitie. Deze presentatie 

kwam er slechts nadat het festival expliciet alle andere Russische films weigerde en Andrei Rublev 

mocht wel vertoond worden, maar niet als officiële inzending van de Sovjet-Unie.478 De film won 

er de FIPRESCI-prijs – de prijs van de internationale kritiek – en werd verdeeld in de Franse 

bioscopen. De film kreeg pas in 1971 een beperkte release in de Sovjet-Unie zelf.479 Deze 

lijdensweg van de film heeft ongetwijfeld ook te maken met de veranderde sociale en politieke 

context. Waar Andrei Rublev nog geproduceerd werd binnen de genoemde culturele dooiperiode 

onder Chroesjtsjov, werd eind jaren ’60 de openheid voor formele en thematische complexiteit 

teruggeschroefd. Met de “Brezjnev doctrine”, die afgekondigd werd na het neerslaan van de 

Praagse lente in augustus 1968, werd de strijd tussen socialisme en kapitalisme nog verhard, en 

dat liet zich ook op cultureel vlak voelen. De volgende vijftien jaar werd er opnieuw een strikte 

ideologische controle opgelegd.480 Meer ideologisch en esthetisch conforme regisseurs werden 

bevoordeeld.481 

 

Beide versies van de film werden uitgebracht op dvd: de officiële versie uit 1969 van 185 minuten 

is in Europa op dvd uitgebracht door Ruscico; Tarkovsky’s eerste versie uit 1966 van 205 minuten 

werd in de Verenigde Staten uitgebracht door Criterion.482 De meningen over welke versie de 

voorkeur verdient, blijven verdeeld.483 Wij hanteerden beide versies, en de ‘Europese’ nummering 

met 8 episodes.484 Naast het verwijderen van een aantal gewelddadige (of als gewelddadig 

                                                           
476 Ciment, M. and Schnitze, L.J., "L’artiste dans l’ancienne Russie et dans l’URSS nouvelle (Entretien 
avec Andrei Tarkovsky)," Positif 18, no. 8 (1969): 13. 
477 Liehm, M. and Liehm, A.J., The Most Important Art. Eastern European Film after 1945. Berkeley: 
University of California Press, 1977, 312-314. 
478 Johnson and Petrie, The Films of Andrei Tarkovsky. A Visual Fugue. 81. 
479 Voor een uitgebreid relaas over de productie- en distributieproblemen van Andrei Rublev, zie 
Ibid., 79-85. 
480 Martin, M., Le cinéma soviétique de Krouchtchev à Gorbatchev. Lausanne: L'Age d'homme, 
1993, 63; 67-69. 
481 Faraday, Revolt of the Filmmakers. The Struggle for Artistic Autonomy and the Fall of the Soviet 
Film Industry. 88. 
482 Tarkosky, A., Andrei Rublev. Criterion, 2001 (1966), DVD; ———, Andrei Rublev. Artificial Eye, 2002 
(1969), DVD. 
483 Voor de geschiedenis van de verschillende versies en de verschillen tussen beide refereren we 
aan Bird, Andrei Rublev. 33-35; 61-64; Martin, Andrei Tarkovsky. 94-97.  
484 In de langere versie wordt de derde episode, ‘De passie volgens Andrei’ uit de Europese versie 
niet als een afzonderlijke episode aangekondigd, maar als de tweede helft van de tweede 
episode gepresenteerd wordt, die bijgevolg slechts 7 episodes telt.  

Een overzicht van de episodes: Proloog; 1. De nar, 1400; 2. Theophanes de Griek, zomer-winter-
lente-zomer 1405-1406; 3. De passie volgens Andrei, 1406; 4. De feestdag, 1408; 5. Het laatste 
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ervaren) scènes, werden heel wat scènes licht ingekort, sommige delen herschikt en de relaties 

tussen verschillende shots explicieter gemaakt door ze in elkaar te laten overlopen. Ook enkele 

flashbacks werden verwijderd om de narratieve eenheid te versterken. Tarkovsky zelf verdedigde 

de korte versie en beklemtoonde dat hijzelf de wijzigingen aangebracht had,485 maar kan deze 

uitspraak uit 1969 ook gedaan hebben om de Russische release niet helemaal onmogelijk te 

maken… Desondanks liggen beide versies bijzonder dicht bij elkaar, en vallen die wijzigingen pas 

op bij het aandachtig herbekijken van beide edities. 

 

2.2. Een beeld van twijfel en daadkracht 

Geen heroïsche daden, geen helden bij Tarkovsky, maar twijfelaars. Voor Tarkovsky ligt de 

klemtoon duidelijk niet op de glans en glorie van de prille eenmaking van Rusland of de 

superioriteit van Rublev, maar op het conflict tussen een feitelijke buitenwereld en een 

persoonlijke belevingswereld; Rublev onderkent deze strijd en probeert die te overstijgen.  

Cette permanence du monde extérieur (des princes vont et viennent, les 

Tartares tuent, les Russes aussi) et la concentration sur les cheminements 

d’une âme prouvent que l’Histoire est absente de ce film. Ici Tarkovski 

n’examine pas les événements selon des critères historiques ou 

philosophiques, il ne s’occupe de leur dimension universelle et éthique. [...] 

Dans Rublev, réussir à chasser les Tartares et à rétablir l’unité des Russes sont 

des faits secondaires.486 

Rublevs queeste vormt de motor van de film. Beweren dat de geschiedenis volledig afwezig is of 

slechts een derderangsrol speelt, is echter stellig overdreven. Tarkovsky zelf zag Rublevs 

zoektocht als voorbeeld voor een volk dat naar eenheid en broederlijkheid snakt: 

Il cherche un idéal moral qu’il porte en lui et par cela même exprime 

l’espérance du peuple, ses aspirations résultant de ses conditions de vie, 

l’attirance vers l’union, la fraternité, l’amour – tout ce qui manque au peuple et 

que Roublev sent indispensable pour ceux qui l’entourent. C’est ainsi qu’il est 

pressent et l’unification de la Russie et un certain progrès, et l’espoir en cet 

avenir qui seul peut entrainer les hommes en leur ouvrant des perspectives.487 

                                                                                                                                                                              
oordeel; 1408, 6. De aanval, herfst 1408; 7. Het zwijgen, 1412; 8. De klok, lente-zomer-herfst-winter-
lente 1423-1424; epiloog. 
485 Ciment and Schnitze, "L’artiste dans l’ancienne Russie et dans l’URSS nouvelle (Entretien avec 
Andrei Tarkovsky)," 12. 
486 Kovács, A.B. and Szilágyi, A., Les mondes d'Andrei Tarkovsky. Lausanne: L'age d'homme, 1987, 
66. 
487 Ciment and Schnitze, "L’artiste dans l’ancienne Russie et dans l’URSS nouvelle (Entretien avec 
Andrei Tarkovsky)," 8. 
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Tarkovsky koppelt deze persoonlijke queeste aan de schaarse gegevens over de schilder Rublev, 

maar plaatst ze ook in de geschiedenis van het toenmalige Rusland. Beide vormen samen een 

versterkte eenheid, iets wat de meeste critici tot nu toe links lieten liggen. 

Alvorens in te gaan op inhoudelijke aspecten van de film, belichten we kort enkele parameters die 

de interpretatie en potentiële historiserende lectuur mee bepalen. 

2.2.1. Desoriëntatie door het gebruik van locaties 

Naast binnenopnames uit de studio en een groot deel van de scènes buiten in de natuur, werden 

ook buitenscènes voor de film op locaties uit Rublevs leven gedraaid. Een voor de hand liggende 

keuze voor een film rond een historisch personage en een keuze die het historisch karakter van de 

film mee beklemtoont. De authentieke locaties werden echter niet louter gehanteerd om op een 

glorieus verleden te wijzen. Niet alleen is hier en daar de tand des tijds duidelijk zichtbaar op de 

gebouwen en ontstaat er een desoriëntatie tussen de staat waarin de gebouwen zich 

oorspronkelijk bevonden moeten hebben en de huidige staat;488 de vervreemding wordt vooral 

versterkt door het gebruik van verschillende locaties die soms als één en dezelfde locatie 

gepresenteerd worden of de vermenging van locatieshots buiten en studioshots binnen. We 

komen hier meer uitgebreid op terug in het stuk over historiserende lectuur. 

2.2.2. Een dynamisch beeld 

Vadim Iusov, al cameraman bij Tarkovsky’s afstudeerfilm Katok i skripka (Steamroller and Violin, 

1961), was een essentiële schakel. In de film wordt de camera expressief gebruikt en worden 

zowel de setting als de personages tot leven gebracht, zowel een uiterlijke als een innerlijke 

wereld opgeroepen en in relatie tot elkaar geplaatst. Deze beelddynamiek wordt een van de 

krachten om tot wisselwerking tussen het historische en het persoonlijke verhaal te komen. 

Een mooi voorbeeld hiervan vinden we in de episode ‘Het Laatste Oordeel’, waar eerst twee long 

takes tussen de zuilen van de kathedraal zweven, alwaar de schilders geveld zijn door zowel de 

hitte als door Rublevs aarzeling om te beginnen aan Het Laatste Oordeel. Deze introspectieve 

scène wordt gevolgd door de scène waarin de steenkappers verblind worden in het bos – een 

scène met voet in de geschiedenis – alwaar de bomen een parallel worden van de zuilen van de 

kathedraal. De tegenstelling tussen de witte kathedraal en het duistere woud wordt opgeheven 

door de daaropvolgende scène waarin Rublev zwarte verf op de muren van de kathedraal smeert: 

een voorbode van het einde van Rublevs aarzeling om het Laatste Oordeel te schilderen, symbool 

van zijn aanvaarding van het kwaad – een scène die niet enkel binnen Rublevs persoonlijke 

zoektocht past, maar ook vooruitkijkt naar zijn scheppende kracht die individuele vragen 

overstijgt. 

 
                                                           
488 Bird, Andrei Tarkovsky. Elements of Cinema. 53. 
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Een ander voorbeeld van wisselwerking tussen innerlijk en uiterlijk, is beweging. Niet enkel de 

camera zelf is dikwijls mobiel en levendig, maar ook binnen het beeld is er veelvuldig dynamiek. 

Bovendien is dit gewoel niet beperkt tot de voorgrond of het narratieve epicentrum van de scène, 

maar is die dikwijls parallel op verschillende plaatsen waar te nemen. Mooie voorbeelden hiervan 

zijn onder meer de scène met de kruisweg, geïnspireerd op Bruegel, of de scènes in de laatste 

episode rond het luiden van de klok. Niet enkel de filmische actie, maar de hele wereld is in 

beroering: 

It is the unforced and casual amplitude of scenes like this, bustling with 

energy, that impresses so much, coupled with the camera’s ability to 

appropriate the landscape in whichever direction it finds itself turning. There 

it is: an entire world, ontologically indivisible, fantastically imagined. 489 

Dergelijke beelden plaatsen de filmische actie in de wereld. De verhaallijn rond Rublev wordt niet 

enkel verbreed en in haar tijd geplaatst door heel wat aandacht te besteden aan bijvoorbeeld de 

Russische prinsen en Tataren, of volkse figuren zoals de nar of Boriska, maar ook door het 

gewone leven te laten doorlopen op voor- en achtergrond. Iets wat niet enkel de 

geloofwaardigheid van het verhaal ten goede komt, maar eveneens een historiserende lectuur 

versterkt: niet enkel tijd en ruimte, maar eveneens de invulling ervan wordt sterk mee bepaald 

door mensen en gebeurtenissen die in een historisch relaas dikwijls afwezig zijn. 

2.2.3. Muziek: Heer Jezus, ontferm u over mij 

In tegenstelling tot Tarkovsky’s latere films, maakt hij hier nog geen gebruik van klassieke 

muziek, maar van een filmscore door Vyacheslav Ovchinnikov, eveneens componist van de 

muziek van Ivan’s Childhood en Bondarchuks War and Peace. De filmmuziek in Andrei Rublev dient 

meestal louter ter ondersteuning van wat getoond wordt. Een uitzondering daarop is het 

herhaaldelijk gebruik van het thema van de Oosters-orthodoxe koorzang waarbij continu de frase 

“Hospodi, pomilui, Hospodi, pomilui...” (Heer Jezus, ontferm u over mij) herhaald wordt.490 

Tarkovsky gebruikt dit thema op ogenblikken waarop Gods liefde voor de mensheid 

bekrachtiging nodig heeft: tijdens de enscenering van het passiespel, tijdens de aanval op 

Vladimir waarbij zelfs de mensen in de kerk niet gespaard worden en een laatste keer, in een 

nogal bombastische bewerking met orkest van Ovchinnikov erbovenop, tijdens de epiloog met de 

iconen. 

 

                                                           
489 Le Fanu, M., The Cinema of Andrei Tarkovsky. London: British Film Institute, 1987, 46-47. 
490 Een kortere versie van het “Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar!” 
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2.3. Geloofscrisis ? 

2.3.1. De proloog als toegangspoort tot de film 

De proloog van de film kan als toegangspoort tot de film gelezen worden, niet alleen omdat hij de 

taal en toonaard van de hele film voorafspiegelt, maar ook als allegorie. De proloog van iets meer 

dan zes minuten is, in tegenstelling tot de acht episodes, niet gedateerd. De camera volgt Efim, 

een man die, achtervolgd door boeren, vanop een kerktoren een vlucht met een heteluchtballon 

maakt.  

Efim zien we niet terug in de film, zijn lot wordt in het ongewisse gelaten. Door de combinatie 

van verschillende shots tijdens de vlucht – een montage van een kraanshot aan de kerk, 

verschillende helikoptershots tijdens de vlucht en statische shots vanop de grond aan het einde 

van de proloog – is evenmin duidelijk hoe ver Efim gevlogen is. Een voorproefje voor de rest van 

de film: net als Efim, komen en gaan personages in de film (en komen ze soms onverwacht terug), 

meestal zonder aankondiging of duiding. De camera is bijzonder flexibel en toont de 

gebeurtenissen niet enkel vanuit het standpunt van een personage, maar ook als onafhankelijke 

blik van op afstand, dikwijls van op een hoger standpunt dat een totaaloverzicht biedt op het 

bredere kader van de handelingen. Identificatie en observatie wisselen elkaar af en van sommige 

shots is het ruimtelijk en/of inhoudelijk niet duidelijk wat hun relatie is tot de rest van de scène. 

De setting met de kerk en het zompige meanderende landschap dat beweging afremt, zijn 

voorbodes van enerzijds het belang van religie, anderzijds de situatie van onmacht en 

onderhorigheid tegenover externe natuurkrachten waarin het volk zich bevindt. Ook de 

aanwezigheid van zowel een creatieve daad als van geweld (de achtervolging, de vechtende 

mannen bij het kampvuur) binnenin de proloog komt terug in de verschillende episodes. De 

spanning tussen de daadkracht en durf van Efim en de bijgelovigheid en behoudsgezindheid van 

het volk dat hem achtervolgt, wordt op meerdere relaties getransformeerd. Deze strijd tussen 

enerzijds vooruitkijken en handelen, tussen het openbreken van de horizon waarbij men tracht de 

eigen mogelijkheden te overstijgen en anderzijds het beperken van het blikveld tot wat al gekend 

is, is zowel de rode draad van de film als een indicatie van hoe de kijker de film moet benaderen. 

2.3.2. De figuur van Rublev  

2.3.2.1. Het historisch personage 

Alvorens we bekijken wat de rol is van de figuur van Rublev in de film en hoe die verweven is 

met de geschiedenis van zijn tijd, staan we even stil bij wat er geweten is over zijn leven. Rublev 

werd geboren tussen 1360 en 1370 en trad toe tot het Drievuldigheidsklooster van Sagorsk waar 

hij waarschijnlijk nog onderwezen werd door de heilige Sergei Radonezjki en zijn opleiding tot 

iconenschilder ontving. Later verbleef hij ook in het Andronikovklooster in Moskou. De vroegste 
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iconen die aan Rublev toegeschreven worden, zijn delen van de fresco’s in de Hemelvaartkerk in 

Zvenigorod (1399). De eerste grote opdracht van Rublev was de decoratie van de iconostase voor 

de Maria-Boodschapkerk in het Kremlin (1405) samen met Theophanes de Griek,491 een 

iconenschilder uit Byzantium die in de jaren 1370 naar Novgorod kwam en zich tot één van de 

meest vermaarde Russische iconenschilders ontpopte.492 In 1408 beschilderde Rublev samen met 

zijn vriend Daniel Tcherny de Hemelvaartskathedraal in Vladimir. Over de periode tussen circa 

1410 en 1420 is weinig geweten, maar algemeen wordt aangenomen dat hij in deze periode zijn 

fijnste creaties schilderde. Daarna zijn er slechts twee grote opdrachten gekend eind jaren 1420, 

beide in de kathedralen van kloosters waar hij verbleven heeft, namelijk de Drievuldigheidskerk 

in het hernieuwde Sergeiklooster in Sagorsk – waaronder de beroemdste icoon van Rublev, de 

Heilige Drievuldigheid – en fresco’s in de kathedraal van het Andronikovklooster in Moskou, 

waar hij op 29 januari 1430 stierf en begraven werd.493 

Het kunsthistorisch belang van Rublevs iconen ligt voornamelijk in het achterlaten van de 

Griekse invloed – gekenmerkt door relatief strenge vormen – door rondere vormen te hanteren, 

levendig kleurgebruik, expressieve gelaatsuitdrukkingen en ruimte.494 De heiligen krijgen bij 

Rublev menselijke trekken, het goddelijke wordt niet meer als iets afstandelijks, maar als iets 

tastbaars en benaderbaars weergegeven. 

2.3.2.2. Rublev als filmpersonage 

De misleidende titel van de film – de oorspronkelijke titel van Tarkovsky’s scenario, The Passion 

According to Andrei gaat hier vrijuit – suggereert dat het om een biografische film gaat. Het 

hoofdpersonage is dan wel Rublev, Andrei Rublev louter een biografische film noemen, zou al te 

misleidend zijn. Van bij de preproductie stelde Tarkovsky het opzet van de film voor als het 

oproepen van een visie, als een ontwikkeling van een majeure naar een mineure toonaard en dan 

opnieuw naar majeur.495 De film is dan wel vernoemd naar de figuur van Rublev, maar Rublev 

vormt helemaal geen klassieke protagonist. Vooreerst blijft de figuur van Rublev vrij anoniem en 

afstandelijk; ook fysiek is hij dikwijls anoniem. Rublev en zijn medebroeder Kyrill lijken zo sterk 

op elkaar dat ze meerdere keren voor elkaar genomen worden, niet alleen door de nar, maar zelfs 

door de iconenschilder Theophanes. De film presenteert bovendien Rublevs individuele 

gedachtestromen, herinneringen en dromen op hetzelfde tijdsniveau als de plot, waardoor 

verschillende gebeurtenissen parallel lopen en evenveel gewicht krijgen in de ontwikkeling van 

de film. 

                                                           
491 °circa 1330-1340; + circa 1405-1415. 
492 Felicetti-Liebenfels, W., Geschichte der Russischen Ikonenmalerei. Graz: Akademische Druck- 
und Verlagsanstalt, 1992, 29-30. 
493 Milner-Gulland, R., "Art and Architecture of Old Russia," in An Introduction to Russian Art and 
Architecture, ed. Auty, Robert and Obolesnky, Dimitri. Cambridge: Cambridge University Press, 
1980, 39-42. 
494 Ibid., 37-38; Le Fanu, The Cinema of Andrei Tarkovsky. 35-36. 
495 Bird, Andrei Tarkovsky. Elements of Cinema. 43. 
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In this chronotope the past always exists on an equal footing with the present; 

the world of imagination coexists with the real world. It would not be an 

exaggeration to say that these are as real and as present as the elements of the 

actual plot.496 

Daarnaast is er de fragmentaire aard van de film. Andrei Rublev is opgebouwd uit een proloog, 

acht episodes en een epiloog. De verschillende episodes worden telkens aangegeven door een 

tussentitel met datum, en daaruit blijkt onmiddellijk dat er meerdere lacunes in het 

tijdscontinuüm497 zitten, die bovendien niet opgevuld worden in het verdere verloop van de film. 

Dit episodische karakter van de film verspreidt de actie en de aandacht over verschillende 

personen en gebeurtenissen, veeleer dan één persoon en zijn handelen centraal te stellen. Rublev 

is in meerdere essentiële scènes zelfs gewoon afwezig. Bovendien vormt iedere episode op zich 

een entiteit en is er geen eenheid van actie doorheen de film. Zelfs binnen één enkele episode zijn 

er dikwijls hiaten of onduidelijkheden. Al bij de ontwikkeling van de eerste versie van het script 

was het Tarkovsky’s bedoeling dat verschillende episodes eerder door interne ideeën dan door 

temporele en causale relaties verbonden zouden worden.498  

Belangrijk daarbij is ook nog dat Rublev zich veeleer als passief toeschouwer dan als actieve 

motor van het verhaal gedraagt:  

His role in the action is rather passive than active: that of an observer, 

meditating upon what happens, and if he is involved, it is only in a secondary 

way since his purpose in the film is something other.499 

De ingrijpende gebeurtenissen in het leven van Rublev hebben externe oorzaken, vinden hun 

bestaan niet in de motivatie van Rublev (wat wel het geval zou zijn indien het om een puur 

biografische film zou gaan, die het leven van Rublev als held centraal zou stellen), maar de actie 

stuurt zijn handelen in plaats van vice versa.500 Rublev maakt geen keuzes die zijn leven sturen, 

hij gaat in op de mogelijkheden die hem aangeboden worden (zoals Theophanes die hem vraagt 

om samen de Maria Boodschapkerk in Moskou te decoreren) of laat, zoals we later nog zullen 

zien, zijn gedrag bepalen door de externe wereld en de veranderingen die erin plaatsvinden. 

Rublev is geen klassieke protagonist en wordt de spil van de film omdat hij meer ziet dan andere 

figuren in de film, niet omdat hij meer beleeft. De genoemde anonimiteit en passiviteit van het 

historisch personage en de fragmentatie in tijd en acties, stimuleren in de eerste plaats een lezing 

op meer universeel niveau dan als film over een welbepaalde historische periode. 

 

                                                           
496 Turowskaya, Tarkovsky. Cinema as Poetry. 87. 
497 De grootste lacune zit tussen episode 7 (1412) en episode 8 (1423). 
498 Bachmann, G., "Encounter with Andrei Tarkovsky," in Andrei Tarkovsky Interviews, ed. Gianvito, 
John. Jackson: University Press of Mississippi, 2006, 9. 
499 Turowskaya, Tarkovsky. Cinema as Poetry. 37.  
500 Kovács and Szilágyi, Les mondes d'Andrei Tarkovsky. 62. 
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2.3.2.3. Andrei Rublev of Andrei Tarkovsky? 

De volledige film kan ook gelezen worden als een allegorie op de positie van de kunstenaar in 

een (totalitaire) samenleving, meer specifiek zelfs als modus vivendi van Tarkovsky zelf. 

Ondanks de moeilijkheden van de autoriteiten die Tarkovsky telkens opnieuw ondervond bij het 

draaien van een film – reden om begin jaren ’80 vrijwillig in Italië te blijven –, slaagde hij erin om 

binnen een totalitair regime sterk persoonlijke films te maken, een beetje als een Rublev die, in 

contrast met de maatschappelijke duisternis die hem omringt, erin slaagt licht en kleur te creëren. 

Volgend citaat handelt dan wel over Andrei Rublev, maar verwoordt terzelfder tijd krachtig 

Tarkovsky’s filmische overlevingstocht: 

Mais pour faire le procès d’une dictature intellectuelle qui, avec ses dogmes et 

ses oukases (red.: hoog bevel), ignore, nie ou écrase les puissances de la vie – 

la sève et la terre, l’amour et le sexe – il se fait le chanter d’un spontanéisme, 

d’un vitalisme qui sont aux frontières du mysticisme. Il exalte l’inspiration, 

célèbre le hasard (la bonne argile découverte après une longue quête lors 

d’une chute et d’une glissade, l’alliage compose au petit bonheur, le chef-

d’œuvre – la cloche – réussi sans secret, valorise l’intuition.501 

Aldus wordt een extra dimensie van Andrei Rublev een pleidooi voor artistieke vrijheid, voor 

kunst die ten dienste staat van de mensen maar in vrijheid gecreëerd kan worden, een eerbetoon 

aan de verbeelding, tegen regels en voorschriften van een al dan niet repressieve samenleving. En 

het is niet het geloof, maar het geloof in het leven en in de mensen dat dit mogelijk maakt – bij 

Rublev, Boriska én Tarkovsky. 

2.3.3. Hoe individuele vragen een historische inbedding krijgen 

Zoals al gezegd, stimuleert de film een focus op de psychologische ontwikkeling of geloofscrisis 

van Rublev. Maar wat is dat innerlijk conflict, en hoe kunnen we dat verbinden met de historische 

tijd van de film? 

2.3.3.1. Vragen van een individu 

Het innerlijk conflict van Rublev dat hem isoleert van zijn medebroeders en hem afbrengt van zijn 

schilderkunst, komt het meest nadrukkelijk naar boven in een discussie met de iconenschilder 

Theophanes, in een conversatie met Daniel, kompaan, en in zijn relatie met Boriska, de 

klokkengieter.  

                                                           
501 Amengual, B., "Allégorie et Stalinisme dans quelques films de l’Est," Positif 22, no. 1 (1973): 74. 
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Rublev identificeert zowel geloof als kunst met zuiverheid en kan niet aanvaarden dat de clerus 

zich in zijn schulp blijft terugtrekken en vanuit een afgezonderde positie die buiten het reële leven 

staat, oordeelt en veroordeelt, zegent en kruisigt, zaligprijst en verdoemt. De discussie met 

Theophanes vindt plaats in de tweede episode. We geven de kern van de dialoog weer: 

Theophanes: Zeg mij eerlijk, is het volk onwetend of niet? 

Rublev: Ja, maar wiens schuld is dat? 

Theophanes: Het volk is onwetend omdat het dom is. ... Weldra komt Het 

Laatste Oordeel, en iedereen zal zijn uiterste best doen zijn schuld op 

een ander af te schuiven. 

Rublev: Verhinderen dergelijke gedachten je niet te schilderen? 

Theophanes: Ik ben in dienst van God, niet van de mensen. 

Theophanes gelooft niet in de mens en slechts in een afstandelijke God die niet in de mensen 

gelooft. Rublev echter gelooft dat Gods zoon gekomen is om de mensen te redden en wil de 

mensen tonen dat het goede bestaat; hij gelooft dat er nog aardse dingen zijn buiten het direct 

waarneembare, zoals schoonheid, het goede, liefde en orde, de basiswaarden die Sergei 

Radonezjki centraal stelde in het Drievuldigheidsklooster in Sagorsk waar Rublev opgeleid werd. 

Hiermee legt Tarkovsky de nadruk op de innerlijke vrijheid van het geloof: Theophanes vlucht in 

de transcendentie van het geloof, Rublev gelooft dat de mensheid gered kan worden. 

De discussie met Daniel in de vijfde episode verloopt gelijkaardig. Daniel Tcherny en Rublev 

worden geacht in de kathedraal van Vladimir Het Laatste Oordeel te schilderen, maar Rublev kan 

zich niet vinden in de schrikwekkende afbeeldingen van de hel vol afgrijselijke monsters en 

kokende pekel: 

Rublev: Ik kan die dingen niet schilderen. Ik walg ervan. Begrijp je? Ik wil het 

volk geen schrik aanjagen. 

Daniel: Maar dat is Het Laatste Oordeel, dat weet je! Ik heb niets verzonnen. 

Rublev: Ik kan het niet, Daniel.  

2.3.3.2. De confrontatie met de buitenwereld 

Doorheen de eerste vijf episodes zijn er, naast de genoemde meningsverschillen met Theophanes 

en zijn kompanen, verschillende gebeurtenissen die Rublevs blik op de wereld doen wankelen. 

Een eerste confrontatie met de ambiguïteit van de buitenwereld volgt onmiddellijk na hun 

vertrek uit het klooster in de eerste episode ‘De nar, 1400’. Rublev, Daniel en Kyrill schuilen voor 

de hevige regen in een taverne en aanschouwen er wat voor hen een apocalyptisch tafereel moet 

zijn: dronkenschap, achterklap en een nar die alles in het belachelijke trekt. De buitenwereld 

wordt in al haar wreedheid weergegeven. De nar wordt verraden door Kyrill en uitgeleverd aan 

soldaten van de prins omdat hij gelachen heeft om de boyar, die de macht van de prins 

vertegenwoordigt; twee mannen vechten met elkaar omdat de een de ander bedrogen zou hebben 

met zijn vrouw; iemand wordt op een marktplein onder massale belangstelling doodgefolterd; 
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Kyrill doodt z’n hond genadeloos als die hem volgt bij zijn vertrek uit het klooster, de buik vol 

van het kloosterleven en ontgoocheld omdat niet hij, maar Andrei gesommeerd wordt 

Theophanes te helpen in Moskou. 

Tegenstelling is ongetwijfeld de belangrijkste reden waarom we deze gebeurtenissen te zien 

krijgen: tegenover de orde en sereniteit van het geloofsleven, staat een dagelijkse realiteit die 

veraf ligt van het aards paradijs. De buitenwereld openbaart zich als een tegenbeeld van de 

christelijke ethiek. De wreedheid van de buitenwereld sijpelt echter ook binnen in de religieuze 

wereld: Kyrill verraadt en handelt afgunstig, Theophanes verwijt de folterende massa van op 

afstand in zonde te leven en in onreinheid te berechten over iemand, maar trekt er zich verder 

niets van aan en laat het gejoel en onwaardig gedrag eenvoudig achter zich door de kerkdeur 

dicht te trekken. Ook de figuur van de nar is niet toevallig gekozen. Een nar had in het 

middeleeuwse Rusland heel wat aanzien en figureerde niet enkel als clown, maar ook als 

maatschappijcriticus. Door hun zelfverloochening waarbij ze hun eigen waardigheid loslieten, 

werden ze gezien als personen die dichter bij het echte geloof stonden: geen schone schijn, maar 

oprechtheid en daarvoor werden ze gerespecteerd en konden ze ook meer sociale kritiek uiten.502 

De tegenstelling tussen de monniken en het volk en het verraad van de nar door Kyrill, betekenen 

dus ook dat de monniken nog niet opgewassen zijn tegen de confrontatie met een buitenwereld 

die op het eerste zicht verwerpelijk aanvoelt maar toch zekere waarden naleeft. 

 

In de vierde episode ‘De feestdag, 1408’ wordt deze confrontatie met de buitenwereld verder 

uitgewerkt. Rublev, Daniel en de twee leerlingen Foma en Petr komen op weg naar Vladimir in 

een heidens feest terecht. Rublev volgt gefascineerd een naakte vrouw en wordt daarbij door drie 

mannen in een hut vastgebonden. Eens de mannen weg zijn, overtuigt hij de naakte vrouw, 

Marfa, hem los te maken, waarna ze hem kust. Rublev loopt weg, met moeite de copulerende 

koppels in het gras ontwijkend, maar Marfa werpt hem opnieuw een verleidelijke blik toe. Wat ’s 

nachts gebeurt, wordt in het ongewisse gelaten maar wel gesuggereerd: de daaropvolgende 

ochtend verlaat Rublev de hut en voegt hij zich bij zijn metgezellen, die hem verwonderd 

aankijken. Ze roeien weg over de rivier en zien daarbij hoe monniken en wachters een naakte 

vrouw achtervolgen die de rivier induikt en voorbij hun boot zwemt. Rublev ontwijkt de blik van 

de vrouw. Kenmerkend voor Tarkovsky’s vervreemdende aanpak is dat in de sequens van de 

naakte vrouw die de rivier induikt, de vrouw samengesteld is uit drie verschillende vrouwen. De 

vrouw is geen individu maar als ware het een visioen van Rublev, symbool voor lichamelijk 

verlangen. 

The entire episode is like a mutable gaze into Russia’s pagan past. It abounds 

in intimations of the supernatural, from the weird music which draws Andrei 

into the wood to the giant white figure which appears in a rare long shot.503 

                                                           
502 Sinyavsky, A., Ivan the Fool. Russian Folk Belief. Moscow: Glas, 2007, 259-261. 
503 Bird, Andrei Rublev. 51. 
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De periode waarin het feest zich afspeelt – late lente of zomer, gezien de kledij en de natuur – en 

elementen zoals de vlotten vol bloemen en brandende kaarsen en jonge ongetrouwde vrouwen 

die, achtervolgd door de mannen, het bos invluchten, doen ons vermoeden dat het om het feest 

van Ivan Kupala gaat,504 van oorsprong een heidens Slavisch feest bij de zomerzonnewende dat 

zowel een vruchtbaarheids- als een zuiveringsfeest was.505 

Het verbinden van de confrontatie met de buitenwereld met een paganistisch feest zorgt ervoor 

dat het om meer gaat dan louter een externe factor van ontucht die Rublevs geloof doet wankelen. 

Tarkovsky geeft de wreedheid en bandeloosheid van de buitenwereld weer als contrastpunt, als 

een manier van leven uit het verleden die achtergelaten moet worden als men eenheid wil 

bereiken. Mannen houden zich ledig in dronkenschap, het volk ploetert in de modder, vecht 

onderling, verliest zijn zelfbeheersing en geeft zich over aan heidense feesten en lust. Rublevs 

participatie aan dit laatste loopt parallel met de afgunst bij Kyrill of de hautaine houding van 

Theophanes – elementen die de zuiverheid van het geloof aantasten – maar kan ook gelezen 

worden als een noodzakelijke tussenstap om een sprong voorwaarts te kunnen maken. Rublev 

moet eerst de heidense buitenwereld ervaren hebben alvorens hij die kan overstijgen – en met zijn 

kunst een voorzet geven voor een opstap naar eenheid en glorie. Zo vormen de negatieve kanten 

van de buitenwereld een voorbeeld van wat men achter moet laten: de middeleeuwen vol 

heidense rituelen, onderwerping en broederstrijd zullen de plaats moeten ruimen voor een zuiver 

geloof om eenheid te kunnen bereiken. Door bovendien een feest te kiezen dat symbool staat voor 

zuivering, kan het ook als een loutering voor Rublev gelezen worden; het vruchtbaarheidsaspect 

kan vooruitwijzen naar Rublev die na een zoektocht zijn scheppende kracht opnieuw zal 

aanwenden, of naar de vruchten van Rublevs kunst. Een heidens feest als symbool voor Rublevs 

zoektocht enerzijds, anderzijds voor de evolutie van een heidens, versnipperd land tot een 

gekerstend en verenigd Rusland. 

2.3.3.3. De historische inbedding van Rublevs activiteit 

Rublev leefde in een cruciale periode waarin de macht van de Tataren afkalfde, het verlangen 

naar eenwording groeide en de Kerk daarin een belangrijke rol zou spelen. De activiteiten van 

Rublev als iconenschilder worden in de film ingebed in de geschiedenis. Tarkovsky plaatst de 

opdrachten die hij in de film weergeeft niet alleen correct qua tijd en locatie, maar verwijst er ook 

mee naar de langzame evolutie naar een eengemaakt Rusland. 

In de tweede episode (‘Theophanes de Griek, zomer-winter-lente-zomer 1405–1406’) vraagt 

Theophanes eerst aan Daniel en uiteindelijk aan Rublev om met hem in Moskou de Maria-

Boodschapskerk te decoreren. Samen met Prochor van Gorodec vergezelde Rublev in 1405 

                                                           
504 Nikolai Gogols verhaal ‘De vooravond van Ivan Kupala’ lag aan de basis van de meesterlijke 
film Vecher nakanune Ivana Kupala (The Eve Of Ivan Kupalo, 1968) van Yuri Ilyenko – cameraman 
bij Sergei Parajanovs Tini zabutykh predkiv (Shadows Of Our Forgotten Ancestors,1964). 
505 Ivanits, L.J., Russian Folk Belief. London: M.E. Sharpe, 1989, 10-11. 



Individuele twijfel op een historisch kantelmoment 

 

216    

inderdaad Theophanes om de Maria-Boodschapskerk in het Moskouse Kremlin te decoreren. 

Hiervan bleef echter niets bewaard.506  

In de vijfde episode aarzelt Rublev om in de kathedraal van Vladimir Het Laatste Oordeel te 

schilderen. Rublev en Daniel Tcherny werkten effectief in opdracht van de Grootprins van 

Moskou in 1408 samen aan de fresco’s in de Maria-Hemelvaartkerk in Vladimir. De fresco’s zijn 

slechts gedeeltelijk bewaard gebleven, maar daaronder zijn ook gedeeltes van een monumentaal 

Laatste Oordeel.507 We krijgen in Andrei Rublev eerst de indruk dat Rublev dit Laatste Oordeel niet 

zal schilderen, maar op het einde van deze episode treedt een gestoorde, stomme vrouw 

blootshoofds de kerk binnen terwijl Daniel een brief uit de Bijbel van de apostel Paulus508 

voorleest, waarin de verhouding tussen man en vrouw belicht wordt en uitgelegd wordt waarom 

een vrouw niet blootshoofds mag bidden. Ze beschimpen de ‘zottin’ als zondares, maar Rublev 

verdedigt haar door te zeggen dat een kerk zonder hoofddoek betreden toch geen zonde kan zijn. 

De zottin wordt voor Rublev symbool van menselijke onschuld.509 

Hier overwint Rublevs geloof in de menselijke goedheid Daniels letterlijke getrouwheid aan de 

Heilige Schrift. Al loopt de episode hier af en krijgen we niet te zien of Rublev nu al dan niet Het 

Laatste Oordeel zal schilderen in Vladimir, er wordt gesuggereerd dat de ontmoeting met de 

‘zottin’ een keerpunt betekent voor Rublev. Later in de film, onder meer in de voorlaatste 

episode, zal trouwens blijken dat Rublev zich ontfermd heeft over de zottin en haar binnen de 

kloostergemeenschap verzorgt. Bovendien voorzag het oorspronkelijke script van de film een 

scène waarin allen aan een vredig Laatste Oordeel aan het werken zijn. Ook de dialoog tussen 

Theophanes en Rublev na de aanval van de Tataren verwijst naar Rublevs fresco’s. En al is het 

infernaal gedeelte van dit Laatste Oordeel niet bewaard, toch is vandaag nog duidelijk dat Rublev 

in de Maria-Hemelvaartkerk in Vladimir geen klassieke gruwelafbeeldingen gecreëerd heeft: 

À Byzance, l’idée du châtiment et de la vengeance étaient des très présentes. 

Or, dans les fresques de la cathédrale de la Dormition, c’est au contraire l’idée 

de l’esprit humaniste qui triomphe, et c’est précisément cette idée qui 

rapproche les deux maîtres, Danil en Andreï, même s’ils sont très différents de 

tempérament. Dans les anges, dans les apôtres, dans les hommes et dans les 

femmes justes et dans les saints, il n’y a aucun ombre de sévérité; ils sont tous 

très aimables, prêts à venir en aide à leur prochain. Les maîtres de la 

cathédrale de la Dormition on su garder un caractère de sérénité même dans la 

scène dus Jugement dernier.510 

                                                           
506 Lazarev, V.N., Mosaïques et fresques de l’ancienne Russie. Paris: Les Editions de l’Amateur, 2000, 
226.  
507 Ibid., 228-232. 
508 De eerste brief van de apostel Paulus aan de Christenen in Korinthië, I, 11, 4-16. 
509 Turowskaya, Tarkovsky. Cinema as Poetry. 40. 
510 Lazarev, Mosaïques et fresques de l’ancienne Russie. 235.  
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Tarkovsky gebruikt ook hier dus niet alleen een bestaande opdracht als spil waarrond Rublevs 

twijfel zich ontwikkelt, maar weet bovendien de geest van de fresco’s perfect in te passen in deze 

narratieve lijn.  

2.3.3.4. Rublevs twijfel als historisch kantelmoment 

Het is dus niet de twijfel aan zijn eigen talent, maar de onmogelijkheid om zijn talent aan te 

wenden voor doeleinden die hij twijfelachtig vindt, die Rublev zullen doen besluiten het penseel 

niet meer ter hand te nemen. Rublev weet niet hoe zijn houding weer te geven tegenover wat hij 

ziet in de wereld, zonder daarbij de waarheid van zijn kunst op te offeren; hij wil de mens 

weergeven als mooi, maar ziet niet hoe hij dat kan doen als die zich slecht gedraagt. Theophanes, 

Foma (Rublevs leerling), Daniel en Boriska daarentegen zien en aanvaarden de wereld zoals die 

zich aan hen voordoet: wreed, agressief en onbetrouwbaar. Gewetensvragen gaan ze uit de weg. 

Met hun kunst willen ze de mensen op hun schuld wijzen en hun wreedheid straffen – zij dienen 

God, niet de mensen. Rublev keert die attitude om en wil de mensen dienen om hen dichter bij 

God te brengen. Vandaar dat het onmogelijk wordt om, zolang hij niet kan berusten in de 

aanwezigheid van het kwade in de mens, zich nog van zijn penseel te bedienen. 

Rublevs twijfel en stilte wordt echter niet enkel verbonden met zijn persoonlijke geloofscrisis, 

maar vindt zijn oorsprong evenzeer in gebeurtenissen die sterk verbonden zijn met de 

geschiedenis. Er is niet enkel de groeiende rol van de Kerk, de monniken die de wereld in 

trekken; niet enkel het contrast met de levenswijze van het volk (nijd, strijd, verraad, paganisme), 

maar ook meer expliciete historische verwijzingen zoals de broederstrijd onder de Russische 

prinsen en de aanval van de Tataren, zij aan zij met een rivaliserende Russische prins. 

Deze expliciete verwijzingen zijn te situeren in de vijfde (‘Het Laatste Oordeel, lente 1408’) en 

zesde episode (‘De aanval, herfst 1408’). In de Hemelvaartskathedraal in Vladimir aarzelt Rublev 

om te beginnen aan het fresco van Het Laatste Oordeel. De steenhouwers die als basis voor de 

fresco’s witte steen moeten voorzien, delen mee dat ze genoeg hebben van het wachten en dat ze 

naar Zvenigorod vertrekken om voor de broer van de opdrachtgevende Grootprins te gaan 

werken. In het bos worden ze verblind en gedood door de garde van de Grootprins, die niet wil 

dat ze voor zijn broer gaan werken en daarmee het prinsdom van zijn broer van de nodige luister 

voorzien. Daaropvolgend besmeurt Rublev de witte wand van de kerk met een klad donkere verf. 

Dit kan niet alleen gelezen worden als een symbool voor Rublevs onmacht om nog te schilderen, 

volgend op het aanschouwen en beleven van de heidense ritus en de afgunstige slachting van de 

steenhouwers, maar ook als symbool voor het hervinden van zijn geloof in de beeldende kracht: 

… the cruelty of blindness and the distortions of the carnal gaze give Andrei a 

preview of the Last Judgement and instruct him how to re-shape it as a fresco. 
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The paint smear is not yet a fresco, but it does express Andrei’s first attempt to 

form his raw horror into a visual representation.511 

Tijdens de aanval op Vladimir in de zesde episode is Rublev er getuige van hoe die broer en prins 

van Zvenigorod samen met de Tataren van de afwezigheid van zijn oudere broer en Grootprins 

van Moskou profiteert om Vladimir te veroveren en de troon zelf op te eisen.512 Deze aanval gaat 

gepaard met zoveel wreedheid dat zelfs het in de kerk gevluchte volk, waaronder ook Foma en 

andere medewerkers van Rublev, genadeloos afgeslacht wordt. Wanneer één van de aanvallers in 

de kerk de zottin die in de vorige episode de kerk binnenkwam en bedachtzaam over Rublevs 

zwarte vlekken op de muur streelde, wil verkrachten, doodt Rublev hem. Daarna vertelt Rublev 

in de verwoeste kerk in een hallucinatie aan Theophanes dat hij niet meer zal schilderen: 

Rublev: Ik zal nooit meer schilderen. 

Theophanes: Waarom? 

Rublev: Het dient tot niets 

Theophanes: Omdat je iconen verbrand zijn? (red.: Het Laatste Oordeel waarvan 

eerder sprake) 

Rublev: Ik heb het belangrijkste nog niet gezegd: ik heb een mens gedood. Een 

Rus... Toen ik zag dat hij haar (red: de zottin) meenam... Kijk naar haar, 

kijk! 

Theophanes: Onze zonden geven menselijke gestalte aan de wreedheid; door 

het kwade aan te vallen, val je de mens aan. ... 

Rublev: Ik heb beslist mijn stilte aan God te wijden. Ik heb niets meer te zeggen 

aan mijn gelijken. 

Ook hier verbindt Tarkovsky historische feiten met persoonlijke invulling. Vladimir werd in 1408 

effectief aangevallen door de Tataren en Rublevs fresco’s werden zwaar beschadigd bij de brand 

van de kathedraal. Door Rublev echter een moord te laten begaan op een Russische krijger die de 

krankzinnige vrouw met zich tracht mee te slepen, krijgt Rublevs twijfel, die hem al deed 

aarzelen om Het Laatste Oordeel vorm te geven, de definitieve doorslag. Al gaat het om een 

verdedigbare én ook binnen zijn geloof vergeeflijke daad, Rublev beseft hierdoor dat het kwade 

niet alleen in de anderen leeft maar ook in zichzelf, dat de grens tussen goed en kwaad dikwijls 

fragiel is en dat ook ijzersterke principes door omstandigheden gekraakt kunnen worden.  

2.3.4. De stilte en de ommekeer: de verzoening van twee werelden 

Hamvraag wordt of Rublev erin zal slagen om het conflict tussen de externe werkelijkheid en de 

innerlijke spiritualiteit te verzoenen. De zevende episode (‘Het zwijgen, winter 1412’) toont ons 

niet enkel dat Rublev niet meer schildert, maar ook weigert te spreken. Rublev heeft zich 

                                                           
511 Bird, Andrei Rublev. 53. 
512 We belichten dit uitvoeriger in het deel over historiserende lectuur. 
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ontfermd over de zottin, die echter meegenomen wordt door de Tataren die langs het klooster 

passeren. Kyrill, die op het einde van de tweede episode kwaad het klooster verlaten had nadat 

Rublev, en niet hij, gevraagd werd met Theophanes samen te werken, komt vrijwel blind terug in 

het klooster en moet als boetedoening 15 maal de Heilige Schrift kopiëren. Een bevreemdende, 

kale episode als culminatiepunt voor de wending. 

De laatste episode (‘De klok, lente-zomer-herfst-winter-lente 1423–1424)' – ruim tien jaar later 

gesitueerd – vormt het sluitstuk. Een kleinere gebeurtenis hier is de terugkeer van de nar uit de 

eerste episode, die Rublev ervan beschuldigt hem destijds verraden te hebben, wat hem tien jaar 

gevangenschap en zijn tong gekost heeft. Kyrill verdedigt Rublev en bekent later aan Rublev dat 

hij de nar verraden had. De meeste aandacht gaat in deze episode echter naar de jongeling 

Boriska die beweert als enige het ‘geheim van de klokkenmakers’ te kennen en daarom de 

opdracht krijgt om voor de Grootprins in Vladimir een nieuwe klok te gieten. Rublev slaat er 

Boriska gade in diverse stadia van het werk. Nadat de klok afgewerkt is en ingeluid wordt, stort 

Boriska in en wordt hij getroost door Rublev. Die stelt hem voor samen naar het 

Drievuldigheidsklooster te trekken, hij om iconen te schilderen, Boriska om klokken te gieten.  

Rublev hervindt de waarde van zijn geloof als een doorleefde en ervaren waarheid, als een 

praktisch geloof door middel van Boriska’s daadkracht die, al kent hij het geheim van de 

klokkengieters niet, er toch in slaagt de klok die hem gevraagd wordt te gieten. Deze scheppende 

daad wordt, evenals de schilderkunst van de gelouterde Rublev, gepresenteerd als een middel 

om licht in de wereld te brengen. Rublev beseft dat hij met het schilderen het goede kan dienen. 

Zijn geloof in de mogelijkheid van verandering betekent een nieuwe start.  

S’il y a bien un vecteur dominant dans cette œuvre, c’est celui-là: la victoire de 

la création, de la re-création (sic), sur la destruction, la victoire de la 

rédemption sur la perdition, la vision d’une humanité ouverte aux forces de 

résurrection, de réhabilitation, malgré l’empire du mal, l’immensité de la 

destruction.513 

Het scheppen uit vreugde krijgt een katalyserende functie voor schepper én ontvanger. Met deze 

sprong van Rublev verbeeldt Tarkovsky ook een sprong op individueel én maatschappelijk vlak: 

Rublev wil niet zomaar opnieuw schilderen en zich aan de wetten van de gemeenschap 

onderwerpen, hij wil schilderen op zijn manier, met als uitgangspunt de gedachte dat de mens 

het verdient om in schoonheid opgenomen te worden. 

C’est une conception totalement individualiste de la création: Roublev entend 

disposer lui-même de sa force créatrice et rejette la souveraineté de la 

communauté. Il veut avoir le droit de peindre comme s’il considérait que 

l’homme méritait d’être représenté sous la forme d’un être beau. Cyrille dit: 

‘Etouffer l’étincelle divine est un crime’. Mais sa phrase n’émeut pas Roublev 

qui pense que disposer de sa créativité fait partie de l’intégrité personnelle. On 

                                                           
513 Farago, F., "La réalité plénière du spirituel: "Andreï Roublev"," in Andreï Tarkovsky, ed. Estève, 
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n’a de comptes à rendre à personne. Cette attitude de Roublev est opposée à la 

tradition.514 

Dat Rublev als artistiek individu uit de kloostergemeenschap op zijn manier wil schilderen in een 

tijd waar esthetische vorm, zelfexpressie en innovatie totaal ondergeschikt waren aan de functie 

van iconen, namelijk een rechtstreekse afspiegeling bieden van het goddelijke;515 dat Rublev niet 

zomaar de door de christelijke leer en traditie bepaalde zienswijze verwoordt maar zijn eigen 

visie wil uitdrukken, is alweer geen losstaand feit. Rusland was duidelijk een land dat serieuze 

veranderingen onderging, en de Kerk speelde daarbij een grote rol. Rublevs catharsis mogen we 

dan ook als een veruitwendiging zien van wat onderhuids in de samenleving broeide.  

 

Dit brengt ons bij de epiloog in kleur van de film, die bestaat uit close-ups in kleur van 

verschillende iconen van Rublev. Een bewegende camera toont details van meerdere iconen van 

Rublev. Een slot dat niet enkel mysterie en luister van Rublevs werk onderstreept, maar evenzeer 

als een moment van reflectie gebruikt wordt: 

In Andrei Rublev an abstract concept becomes matter. The quest for harmony 

and perfection that has tormented the protagonist throughout the film, and 

that is still unresolved at the end, suddenly achieves mystical splendour in the 

epilogue with the appearance on screen of Rublev’s icons. The abrupt 

transition from black and white to color, through the image of red burning 

coals, intensifies the emotional transition from the world of darkness to the 

realm of light. The icon here fulfils its intrinsic function, that of expressing the 

spiritual caught in a material object, and represents the utmost satisfaction of 

harmony, a perfect synthesis of spirit and matter.516 

Tarkovsky voegde deze epiloog niet enkel toe om de link te leggen tussen Rublevs leven enerzijds 

en zijn iconenschilderkunst anderzijds, maar ook om op het einde een bezinningsmoment in te 

lassen zodat de kijker de echo’s van de film kan laten bezinken.517 Na de close-ups van Rublevs 

iconen verdwijnen de iconen onder een laag regen. Het laatste shot toont vier onbeweeglijke 

paarden in de regen, als ware het evenzeer een transcendent beeld. De aanwezigheid van paarden 

hier betekent volgens Tarkovsky dat niet één welbepaalde vorm van geloof, maar het leven zelf 

de bron was van Rublevs kunst.518 De paarden verwijzen bovendien naar het paard dat de 

gevallen Efim passeerde in de proloog, als wordt de cirkel gesloten. 
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‘Hij is onze man,’ zegt Kennedy. ‘De man met de blik. Die niet van hem 

is. Omdat hij kijkt. Vanuit een wereld. Die nog niet van hem is.’ 

 PETER VERHELST, Huis van de aanrakingen 

 

3. Historiserende lectuur 

Waar we in het voorgaande deel de historische gebeurtenissen bekeken vertrekkend vanuit de 

film en de nadruk lag op hoe die gebeurtenissen gestalte krijgen of geïnterpreteerd kunnen 

worden, ligt in dit deel de klemtoon op hoe een historiserende lectuur gestimuleerd wordt, welke 

kenmerken en verwijzingen het lezen van de historische film als een visie op de geschiedenis 

vorm geven, en welke historische echo’s daardoor opgeroepen worden.  

 

3.1. Een historisch beeld als puzzel 

Wanneer men over Andrei Rublev leest, wordt benadrukt dat het helemaal geen historische film is, 

dat Tarkovsky de figuur van Rublev slechts als uitgangspunt genomen heeft om zijn eigen 

verhaal te vertellen. De eerder tijdloos getinte uitbeelding van de film versterkt deze eerste 

indruk. Vanuit het besef dat zelfs een historisch getrouwe representatie van Rublevs tijd een 15de 

eeuw door de ogen van de 20ste eeuw zou zijn, koos Tarkovsky er expliciet voor om een tijdloos 

verleden te creëren door middel van eenvoudige voorwerpen als houtvuur, schapenvachten etc. 

in plaats van museale voorwerpen.519 Tarkovsky zelf aan het woord: 

Het was daarom een van onze doelstellingen om voor de toeschouwer de reële 

wereld van de vijftiende eeuw zodanig te reconstrueren dat hij zich die wereld 

kon voorstellen zonder in de kleding, de taal, en zeden, of in de architectuur 

een ‘monument’ of een antiquarisch exotisme te bespeuren. Om de 

authenticiteit van een directe observatie een fysiologische realiteit te verlenen, 

moesten we afzien van de archeologische en etnografische waarheid. Dit 

leverde onvermijdelijk beperkingen op, maar stond lijnrecht tegenover het 

‘levende schilderij’.520 

Toch documenteerden Tarkovsky en Konchalovsky zich bij het schrijven van het script over de 

historische periode en vonden door Mosfilm ingehuurde historische consultanten geen 

bezwaren.521 Authentieke locaties werden gebruikt, zoals de Hemelvaartskathedraal in Vladimir, 

het Andronikovklooster in Moskou en de Kerk van de Bescherming van de Moeder Gods aan de 
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rivier Nerl, dichtbij Vladimir. Maar in het gebruik van de locaties stimuleert Tarkovsky eveneens 

vervreemding. Zo werden bijvoorbeeld exterieurs van de Hemelvaartskathedraal in Vladimir 

gecombineerd met interieurs opgebouwd in de Mosfilms studio’s en zijn sommige plaatsen in de 

film samengesteld uit diverse locaties. De aanval van de Tataren op Vladimir vermengt 

bijvoorbeeld beelden van de kathedraal van Vladimir (een honderdtal kilometer ten oosten van 

Moskou) met verschillende locaties in Pskov (tegen de grens met Estland). De verschillen 

springen niet in het oog, maar het is voor de kijker wel duidelijk dat de locaties niet steeds een 

eenheid vormen. De daaruitvolgende ruimtelijke en temporele desoriëntering geven de film een 

open karakter; beelden en objecten worden buiten tijd en ruimte geplaatst om zich in een vaster, 

eigenzinniger, karakteristieker geheel in te voegen. Tarkovsky wilde de historische achtergrond 

niet zomaar reproduceren maar gebruiken om zijn eigen ideeën en personages vorm te geven: 

It’s much more important, it seems to me, to use the historical material only as 

an excuse to express your own ideas and create contemporary characters. And 

it will be very sad if we are to be judged primarily from scientific, 

historiographic, or art historical points of view.522 

We zijn dus veraf van Andrei Rublev als object-film, zoals Marc Ferro die bestempelt: 

Revoyons Alexandre Nevski ou Rublev, ces chefs-d’œuvre. La reproduction 

du passé est exemplaire; est-il encore possible de comprendre la Russie 

médiévale sans chasser les images obsédantes de ces reconstitutions?523 

Meer zelfs, de genoemde openheid in de enscenering en episodische structuur zorgen ervoor dat 

Tarkovsky geen eenduidig beeld geeft van de geschiedenis, maar ons veeleer een grote puzzel 

aanreikt waar we de gaten zelf moeten opvullen. Niet de visie van de historicus of de regisseur, 

maar de blik van de toeschouwer moet het grootste deel van de interpretatie op zich nemen en 

dikwijls zijn bij deze interpretatie slechts ambigue termen of de voorwaardelijke wijs mogelijk.524 

De ambiguïteit en nadruk op het open, universele karakter van de film betekenen echter niet dat 

de film niets zou vertellen over de historische periode waarin hij zich afspeelt. Het belang van de 

historische inbedding van Andrei Rublev is tot nu toe schromelijk onderschat. Door de film te 

plaatsen in de historische tijd waarin hij zich afspeelt, opent, verbreedt en verdiept de 

interpretatie zich. Wanneer we daar de plaats van Rublev in de Russische (kunst)geschiedenis en 

de bijhorende verwachtingen van de producenten en de Sovjetautoriteit aan toevoegen, wordt 

duidelijk dat de film ook mede daardoor gekleurd werd. 
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3.2. Een stille figuur in een turbulente tijd 

In het licht van Rublevs tijd krijgt de houding van Rublev een andere dimensie. Waar de andere 

iconenschilders, Theophanes, Daniel en Kyrill, blijven vasthangen aan een traditionele stijl en hun 

kunst gebruiken om door middel van angst en ontzag de gewenste moraal van Kerk en Staat aan 

het volk duidelijk te maken, kiest Rublev ervoor het volk te responsabiliseren door hun eigen 

kracht en goedheid te beklemtonen.525 Boriska en Rublev trachten de werkelijkheid te overstijgen, 

trachten die op te tillen van een specifiek, particulier refererend niveau naar een meer universeel 

niveau. Rublevs ‘rebellie’ wordt zo niet enkel een revolte tegen de besloten houding die eigen is 

aan volwassen godsdiensten of repressieve machtssystemen, maar ook een symbool van de op til 

zijnde veranderingen – hij doorbreekt de muren van het klooster, beseft dat de dualiteit tussen 

volk en clerus niet houdbaar is, trekt de wereld in om uiteindelijk werkelijkheid en geloof te 

verzoenen, de krachten van beide te verenigen en zo de beperkingen van zowel realiteit als religie 

te overstijgen.  

Cinematografisch benadrukt Tarkovsky dit contrast tussen binnen- en buitenwereld door 

veelvuldige cross-cutting van exterieur naar interieur en terug, of van binnen naar buiten en 

opnieuw naar binnen, of door meermaals de blik van binnen naar buiten te kaderen doorheen de 

opening van een deur of een venster. De brutaliteit en chaos van de buitenwereld, de natuur en 

de mens, wordt zo tegenover de stilte en sereniteit van kunst en intelligentsia – voornamelijk 

clerus – geplaatst. De muur tussen elite en massa houdt voorlopig nog stand, ook als clerus of de 

prinsen zich onder het volk begeven. Dit verschil wordt in de laatste episode deels opgeheven. 

Rublev begeeft zich continu buiten, draait gefascineerd rond Boriska en de klokkengieters. Het 

gieten van de klok vindt immers buiten plaats, niet in het beschermde interieur van een 

kathedraal. Bij het luiden van de klok vermengen volk, clerus en machthebbers zich allen rond de 

klok. Enkel de prinsen, hoog op hun paard, blijven duidelijk boven de rest verheven. 

 

Tarkovsky verbindt echter niet enkel meer algemene gegevens of bewegingen, zoals de genoemde 

vernieuwende manier om vanuit het geloof hoop te bieden aan het volk, met het historische kader 

waarin alles zich afspeelt. In de film zitten wel degelijk ook specifieke historische verwijzingen 

die een historiserende lectuur van de film stimuleren. Zo kan Rublevs twijfel als embleem van een 

turbulente periode, van een ommekeer van middeleeuwen tot Renaissance gelezen worden: 

The age of Andrei Roublyov the icon painter was a time when magic and God 

were still believed in, and when mapmakers still scrawled on the edge of maps 

‘Here Be Dragons’. In the Renaissance era and its painters, such as Albrecht 

Dürer, Leonardo da Vinci and Jan van Eyck, one finds the mixture of magic 

and realism which fascinates Tarkovsky (art of the time when the Middle Ages 

were becoming the Early Renaissance, the early modern era).526 
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Na bijna twee eeuwen van Tataarse dominantie in Rusland, keerde eind 14de eeuw langzaamaan 

het tij. In 1380 kregen de Tataren een grote nederlaag te verwerken bij Kulikovo,527 wat het 

startpunt werd van een langzame afbrokkeling van hun bewind. Al was de strijd hiermee nog 

lang niet gewonnen (het zou tot 1552 duren eer Ivan de Verschrikkelijke de controle over de 

Tataren definitief in Russische handen zou krijgen), de overheerser bleek opeens niet 

onoverwinnelijk te zijn.528 Bovendien controleerden ze niet álle gebieden in Rusland en bleven 

bijvoorbeeld Novgorod en Pskov autonome stadstaten tijdens het Tataarse bewind.529 De 

verschillende autonome delen van Rusland waren echter versnipperd onder verschillende lokale 

prinsen zodat eenheid ver zoek was. 

Het is in die cruciale periode van verandering dat de eerste opleving van een Russisch-nationale 

droom tot leven kwam. Een ambigue periode dus, die enerzijds het begin van een Russische 

renaissance inluidt maar anderzijds vol geweld en onzekerheid was: doordat de Tataren hun rijk 

voelden wankelen, deden ze nog meer uitvallen naar steden, zoals de verpletterende aanval op 

Moskou in 1382 als weerwraak voor de nederlaag bij Kulikovo of de aanval op Vladimir in 1408, 

die we te zien krijgen in de zesde episode. 

 

3.3. Van onderdrukking en fragmentatie tot eenheidsgevoel 

Oorspronkelijk zou de film meer historische reminiscenties bevatten. Door beperkte financiële 

middelen schrapte Tarkovsky de geplande scène van de slag om Kulikovo, evenals de wraakactie 

van de Tataren voor die nederlaag met een aanval op Moskou in 1382. Door het schrappen van 

dit kantelpunt in de Russische geschiedenis werd de film minder expliciet nationalistisch en staat 

de film losser van de historische periode. Door de afwezigheid van dit ijkpunt wordt een 

historiserende lectuur afgeremd. Toch zijn er een aantal historische referenties die niet alleen een 

beeld geven van de tijd waarin de film zich afspeelt, maar vooral ook de meer algemene 

betekenislaag en het verhaal rond de figuur van Rublev verbreden tot een verhaal over de vroege 

eenmaking van Rusland. Beide worden door elkaar geweven en versterken elkaar continu.  

Naast de afkalvende macht van de Tataren, gebruikt Tarkovsky twee belangrijke historische 

lijnen: het versnipperd zijn van Rusland, en de rol van de Kerk in de vroege eenmaking. 

 

                                                           
527 De Tataren wilden samen met de Litouwers de Russen verslaan, maar vóór de Tataren onder 
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3.3.1. Een versnipperd land 

Zoals al aangehaald, waren de autonome delen van Rusland die niet door de Tataren 

gecontroleerd werden, enorm versnipperd. Het erfsysteem in de 13de, 14de en begin 15de eeuw 

hield het opvolgingsrecht voor de verschillende prinsdommen immers binnen de leden van de 

heersende dynastieën, met als gevolg dat bij iedere erfenis ieder prinsdom meer en meer 

versnipperd raakte. Bovendien vocht men dan nog eens onder elkaar om de titel van Grootprins, 

die binnen de prinsen van dezelfde dynastie de eerste positie bekleedde... 

This appanage system led to endless internecine struggle. It was in these 

circumstances that the Russian Orthodox Church, which was not involved in 

this struggle, acquired its particular importance as a national institution 

untainted by politics. It was at this point that it became entirely the church of 

the people, of the masses, losing its previous, chiefly urban character. 530 

Tarkovsky schetst deze versnipperde situatie in de vijfde en zesde episode. We zien er hoe de 

Grootprins van Moskou de steenhouwers laat verblinden die in Vladimir de voorbereidingen 

voor de decoratie van de kerk vrijwel voltooid hebben, maar door Rublevs aarzeling om te 

beginnen met de eigenlijke decoratie naar Zvenigorod willen trekken om in opdracht van de 

rivaliserende jongere broer van de Grootprins te gaan werken. Die laatste geeft zijn wacht de 

opdracht hen te verblinden, zodat het prinsdom van zijn broer niet dezelfde luister krijgt als zijn 

prinsdom… De aanval op Vladimir toont dan weer hoe die jongere broer, de prins van 

Zvenigorod, van de afwezigheid van de Grootprins profiteert om met de hulp van de Tataren 

Vladimir te veroveren.  

Vasiliy I van Moskou was Grootprins van Moskou die van 1389 tot aan zijn dood in 1425 ook 

heerste over onder meer Novgorod en Vladimir. Zijn jongere broer, Yury Dmitrievich, heerste 

van 1389 tot aan zijn dood in 1434 over Zvenigorod, Ruza en Galich. Toen Vasily I stierf in 1425, 

claimde Yury de troon van Grootprins van Moskou, ten nadele van de zoon van Vasily I, Vasiliy 

II. Wat volgde, was een conflict dat een tiental jaar duurde, en waarbij nu eens Yury, dan weer 

Vasily II over Moskou heersten. In 1434 werd Vasily II, die op dat moment opnieuw over Moskou 

heerste, aangevallen door de Tataren en werd Yury onder hen gesignaleerd. Daarop volgde een 

wraakactie, waarbij Yury echter overwon en opnieuw de troon van Moskou overnam.531 

Tarkovsky gebruikte dus een reëel conflict tussen twee neven dat zich iets later afspeelde, en 

integreerde dit in de aanval op Vladimir in 1408 door de Tateren. Al kloppen de details niet 

volledig, de kern van de zaak wordt hierdoor wel krachtig weergegeven. Niet enkel de Tataren 

vormden een bedreiging, maar ook een verregaande broederstrijd onder de Russen onderling, 

waarbij zelfs allianties met de Tataarse overheerser niet geschuwd werden om de eigen positie te 

versterken. 
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3.3.2. De Kerk als bindmiddel 

De Russisch-orthodoxe Kerk zorgde voor politieke eenheid in een land dat staatkundig steeds 

meer versnipperd werd. Ook van een eenheid van taal of cultuur was in die tijd geen sprake. Het 

christelijke, orthodoxe geloof was wat de Russen samenbracht en onderscheidde van de 

‘barbaren’. Het geloof gaf hen een gemeenschappelijke vijand, namelijk de niet-gelovige Tataren, 

en voorzag hen van een gemeenschappelijk doel.532 Integratie brengen in een politiek en cultureel 

versnipperd land was al van in 988, toen prins Vladimir van Kiev zijn volk officieel kerstende, het 

doel van de geloofskeuze. Zelfs al verliep de feitelijke kerstening langzaam, gaandeweg werd de 

Kerk niet alleen de plaats van glorie en luister, geassocieerd met de hogere klasses, verbonden 

aan de prinsen, maar kreeg ook lokaal draagvlak en werd een essentieel deel van het leven van 

het volk. Het geloof speelde zich niet enkel in de kerk af, maar zorgde eveneens voor sociale 

normen en culturele waarden.533 De tolerantie van de Tataren tegenover de Orthodoxe Kerk liet 

bovendien ook toe dat de Kerk steeds meer aan belang zou winnen.534 De iconenschilderkunst, die 

in de 13de en 14de eeuw een enorme evolutie doormaakte, speelde daar een grote rol in. Niet 

alleen omdat die gelezen kon worden door iedereen, geletterd of niet, maar ook omdat ze de 

droom van eenheid van de nodige luister voorzag en een beeld van een hogere autoriteit weergaf 

dat de verminderende invloed van de tijdelijke prinsen compenseerde.535 Rublevs glorieuze 

iconen, gecreëerd door de meest vermaarde Russische iconenschilder die in die periode van 

vroege eenmaking leefde, zouden dan ook later vereenzelvigd worden met de spirituele eenheid 

van Rusland en een symbool worden van nationale eenheid.536 

 

3.4. Rublev als symbool van Ruslands (nood aan) eenheid 

In de 18de en 19de eeuw taande de interesse voor de klassieke iconenschilderkunst, maar Rublev 

oversteeg die desinteresse. In de 19de eeuw werd Rublev een inspiratiebron, voorbeeld en 

veelvuldig gekopieerd iconenschilder. Men kopieerde dikwijls zelfs de sporen van de tijd – 

roetaanslag, opzettelijke veroudering, schilderen op beschadigd hout.537 Twee restauraties aan 

Rublevs Drievuldigheidsicoon in het begin van de 20ste eeuw, één in 1904–1906 en een tweede in 

1918 brachten de schitterende, levendige kleuren ervan boven. De icoon had tot dan toe eeuwen 

verborgen gezeten achter een metalen deksel en was slechts vaag bekend via kopieën ervan. De 
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ontdekking ervan was een symbolische revelatie van grandeur uit andere tijden.538 

Restauratiewerken aan Rublevs iconen in de Hemelvaartskathedraal in Vladimir en in 

Zvenigorod versterkten de vaststelling dat de middeleeuwse Russische schilderkunst van hoog 

niveau was.539  

De hernieuwde aandacht voor Rublevs iconen aan het begin van de 20ste eeuw paste binnen een 

breder proces van herwaardering van de iconenschilderkunst dat reeds door tsaar Nicholas II in 

gang gezet was aan het begin van de 20ste eeuw en kunst en religie als voeding gebruikte in een 

zoektocht naar nationale eenheid.540 De fascinatie voor Rublevs kunst bereikte haar toppunt in het 

decennium waarin Tarkovsky de film draaide, vermits het jaar 1960 de start was van een 

uitgebreide viering van de 600ste verjaardag van Rublevs geboorte. Tentoonstellingen, catalogi en 

wetenschappelijke publicaties volgden elkaar op en in het Andronikovklooster in Moskou, waar 

Rublev de laatste jaren van zijn leven doorbracht en fresco’s schilderde in de Christus-

Verlosserkerk, werd het Andrei Rublev Museum ingewijd. Rublev werd getransformeerd tot een 

sleutelfiguur die binnen de Russische geschiedenis een sprong naar Russische eenheid en 

onafhankelijkheid symboliseerde. Zijn werk werd symbool voor de droom van een gelukkige, 

nieuwe mens op aarde; een voorbode van de evolutie tot een communistische eenheidsstaat.541 

Tarkovsky’s film is duidelijk beïnvloed door de toenmalige visie op Rublev. In een werk van 

Alpatov, gezaghebbend Russisch auteur over Russische iconen, in het Russisch gepubliceerd in 

1960, lezen we een maatschappelijke situering van de iconenschilder die sterk overeenkomt met 

de manier waarop Tarkovsky Rublev weergaf: 

En entrant en contact, durant sa longue vie, avec les milieux de la société russe 

qui prirent une part très active à la lutte pour l’affranchissement total du joug 

tatare, Roublev eut sans doute conscience jusqu’au bout du caractère 

inévitable de la rupture avec les traditions extérieures à la Russie. Il se rendit 

compte que la nouvelle prise de conscience nationale avait besoin d’un nouvel 

art à même d’exprimer les sentiments et les pensées de son époque sous des 

formes non seulement originelles, mais aussi artistiquement parfaites. C’est 

ainsi que Roublev devait devenir le principal maître russe du XVe siècle.542 

De klemtoon binnen de viering van Rublevs verjaardag lag op zijn vermeende humanisme en 

pure religieuze gevoelens; verwijzingen naar het Orthodox geloof werden vermeden. Sommige 
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auteurs fantaseerden er niet alleen op los, maar vertelden zelfs dat hij in een collectief werkte.543 

Rublev werd getransformeerd in het ideaal van een communistische kameraad. 

Tijdens de preproductie van Andrei Rublev plaatsten ook Tarkovsky en Mikhalkov-Konchalovsky 

de film ook expliciet in het communistisch discours. Zo vermeldden ze tijdens de besprekingen 

van het script dat Rublev in een besluit uit 1918 van Lenin bovenaan de lijst stond van 

kunstenaars die gebruikt konden worden om propaganda op te bouwen en voor wie een 

monument opgericht moest worden,544 en verwees Tarkovsky naar Rublev als een genie en de 

Drievuldigheidsicoon als een spiegel van het morele ideaal van de natie, haar drang naar 

broederschap en schoonheid.545 Tarkovsky verdedigde het onderwerp van de film als handelend 

over de relatie van de kunstenaar met zijn tijd en zijn natie, over de kunstenaar als het geweten 

van de maatschappij.546 In een ander interview verbond Tarkovsky Rublevs iconen en het daarin 

aanwezige ideaal van eenheid en harmonie expliciet met de overgang naar een eengemaakt 

Rusland: 

We wanted to show that Andrei Rublev's art was a protest against the order 

that reigned at that time, against the blood, the betrayal, the oppression. 

Living at a terrifying time, he eventually arrives at the necessity of creating 

and carries through all of his life the idea of brotherhood, love for peace, a 

radiant worldview, and the idea of Rus's unification in the face of the Tatar 

yoke.547 

Tarkovsky toont de periode van Ruslands (bewustwording van de nood tot) prille eenheid echter 

niet enkel in glitter en glinster. De modderpoel waaruit ze ontstaan is, is minstens even belangrijk 

om het belang en de kracht ervan te beklemtonen. De idee van eenheid, zuiverheid, geluk wordt 

in Andrei Rublev slechts bereikt door lijden, tegenslag, modder en regen. Door de lijdensweg die 

tot de Drievuldigheidsicoon leidt, te tonen en die te integreren in een genuanceerde historische 

context, plaatst Tarkovsky de idee van eenheid en zuiverheid in het leven.  
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3.5. Het conflict tussen de film en de verwachtingen 

Andrei Rublev is duidelijk een film die enerzijds meedreef op de bijzondere belangstelling voor 

Rublev in de jaren zestig in Rusland, maar anderzijds ook een film die voor een groot deel 

gedragen wordt door Tarkovsky’s persoonlijke invulling. Deze klemtoon vormde zoals vermeld 

een van de belangrijkste redenen waarom Andrei Rublev vijf jaar op de schappen bleef liggen 

alvorens in 1971 toch op beperkte schaal in de Sovjet-Unie verdeeld te worden. De verwachtingen 

waren dat Andrei Rublev een epische film over het ontstaan van Rusland zou worden, dat de 

vroege eenwording van Rusland een glorieuze uitbeelding zou krijgen en als eerste opstap naar 

een communistische samenleving verbeeld zou worden. 

From the beginning of the discussion of Andrei Rublev in the Soviet Union, 

the focus was on its socio-political and historical content and only secondarily 

on its broader artistic concerns: Rublev was seen as the incarnation of the 

humanistic and nationalistic yearnings of the Russian culture of the times.548 

Tarkovsky creëerde geen epische film zoals Eisensteins Alexander Nevsky, maar een 

gefragmenteerde film als poëtisch raadsel, waarin het wroeten en het lijden minstens even 

belangrijk zijn als de triomf, een film waarin vernedering en versplintering beklemtoond worden 

als noodzakelijke voorwaarde om tot een sprong voorwaarts te komen. Rublev komt er niet naar 

voor als een revolutionair, communistisch geïnspireerd kunstenaar, maar als een individu met 

sterktes en zwaktes, die in het grootste deel van de film zijn persoonlijke zoektocht laat 

overheersen en pas op het einde van de film verlichting vindt en met zijn kunst het volk hoop wil 

schenken. De heersers zijn gewelddadig en wraaklustig, de vijand wordt niet definitief verslagen. 

 

Indien we verder kijken naar de rest van Tarkovsky’s oeuvre, blijkt dat hij vanaf zijn volgende 

film Solaris louter zou focussen op de innerlijke strijd, zonder dat er expliciete dateringen, 

situaties of plaatsen aan verbonden zijn. Heeft Tarkovsky de historische verwijzingen louter 

verwerkt om deels tegemoet te komen aan de verwachtingen van zijn broodheer, om het filmen 

niet totaal onmogelijk te maken? Tarkovsky zelf verbond zijn fascinatie voor de figuur van 

Rublev eerder aan zijn strijd voor schoonheid en idealen dan aan de concrete periode. Na het 

voltooien van Andrei Rublev werden twee voorstellen voor zijn volgende film afgewezen (Bright, 

Bright Day, dat later in Mirror verwerkt werd, en een film over zijn moeder, waarvan later 

eveneens delen in Mirror terecht zouden komen). Uiteindelijk zou hij in 1968 beginnen aan Solaris, 

een science fiction film. Al was het in de eerste plaats het thema van moraliteit en het overstijgen 

van het eigen lot dat hem interesseerde,549 een science fiction film kan ook zeker als een veilige 

keuze beschouwd worden om teveel moeilijkheden en bemoeienissen te vermijden. 
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Langs de andere kant kan dit ook gewoon passen binnen Tarkovsky’s zoektocht naar een eigen 

stem: Andrei Rublev was pas zijn tweede volwaardige langspeelfim, en zijn debuut was nog een 

oorlogsverhaal dat perfect in de toenmalige traditie paste van bijvoorbeeld het reeds genoemede 

Ballad of a Soldier. 

 



 

 

 Angst, de eerste celdeling van de hoop. Hoop, het embryo van de droom 

dat er meer moet zijn dan willekeur omdat we anders geen zin lijken te 

hebben. 

 PETER VERHELST, Huis van de aanrakingen 

 

4. Intermedialiteit 

4.1. Filmische intermedialiteit 

4.1.1. Invloeden 

Het belang van cineasten als Chaplin, Dovzhenko of Bresson op Tarkovsky’s beeldtaal is reeds 

veelvuldig beschreven.550 Binnen het kader van ons onderzoek beperken we ons tot die echo’s die 

een historiserende lectuur van Andrei Rublev mee kunnen beïnvloeden. 

 

Het meest in het oog springend is de verwantschap met Eisensteins Aleksandr Nevskiy (Alexander 

Nevski, 1938) en Ivan Groznyy (Ivan the Terrible, deel 1 1944 en deel 2 1958). Over Eistenstein 

sprak Tarkovsky meervoudig kritisch. Vooral diens montageprincipes, waarbij de dialectische 

relatie tussen verschillende (veelal korte) shots centraal staat, moest het ontgelden. Tarkovsky 

ervoer Eisensteins individuele shots op zichzelf beschouwd als statisch, zonder tijdsduur of 

relatie tot tijd, vond zijn films te fel gericht op een snel effect zonder respect voor het ritme van de 

gebeurtenissen die getoond worden.551 Tarkovsky’s beelden van de aanval op Vladimir in de 

vijfde episode, verschillen dan ook sterk van Eisensteins beroemde scène uit Alexander Nevski van 

de Slag op het ijs.552 Waar Eisenstein tijdens het gevecht voornamelijk voor snelheid door montage 

kiest, bepaalt Tarkovsky de dynamiek door de beweging van de camera en de beweging in het 

beeld; Eistensteins vult het beeld met voornamelijk close-ups en medium shots, Tarkovsky kiest 

voor ruimte en openheid.  

Toch zijn er wel degelijk parallellen te trekken met Eisenstein. Le Fanu ziet visuele gelijkenissen 

tussen de aanval op Kazan in Ivan the Terrible en de raid op Vladimir in Andrei Rublev, maar zelf 

troffen wij weinig overeenkomsten aan, mede omdat het om totaal andere gevechten gaat: bij 

Eisenstein het omsingelen, ondermijnen en in de lucht blazen van een stad langs buitenaf, bij 

Tarkovsky het innemen van een stad door een raid. Le Fanu vermeldt ook gelijkaardige thema’s 

                                                           
550 Zie o.m. Golstein, "The Energy of Anxiety." 195; Johnson and Petrie, The Films of Andrei Tarkovsky. 
A Visual Fugue. 27-30; Quandt, J., "Tarkovsky and Bresson. Music, Suicide, Apocalypse," in Tarkovsky, 
ed. Dunne, Nathan. London: Black Dog Publishing, 2008, 259-263; Robinson, The Sacred Cinema of 
Andrei Tarkovsky. 70-74; 92-104; Tarkovski, De verzegelde tijd. 21. 
551 Tarkovski, De verzegelde tijd. 115-118. 
552 Ook bekend als de slag op het Peipusmeer, een veldslag op 5 april 1242 tussen de Republiek 
Novgorod en ridders van de Duitse Orde. De Russen, onder leiding van Alexander Nevski brachten 
de Duitsers een zware nederlaag toe. De slag vormde een cruciaal punt in de eenmaking van 
Rusland. 
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als verraad en berouw, of de protserige praal van de buitenlandse ambassadeurs in beide films. 

Eerder dan dat terug te brengen tot een bewondering van beide cineasten voor de middeleeuwen 

als ongerept en, ondanks de gruwel, sterk verbonden met het universum (sic),553 waren volgens 

ons reminiscenties naar Eisenstein moeilijk te vermijden, gezien onder meer de gelijkaardige 

periode waarin Ivan the Terrible en Andrei Rublev zich afspelen,554 het feit dat het tweemaal om een 

zwartwitfilm gaat en vooral het belang van Eisenstein voor de Russische filmcultuur en de 

filmtaal tout court.  

 

Een andere invloed die Tarkovsky volgens zijn cameraman Vadim Iusov wel vermeldde, is die 

van Jerzy Kawalerowiicz’ Matka Joanna od aniolów (Mother Joan of the Angels, 1961), meer bepaald 

als inspiratie voor het gebruik van “cross-shaped compositional structures",555 waarbij scènes in 

het klooster van door de duivel bezeten nonnen afgewisseld worden met uitvoerige schetsen uit 

de seculiere buitenwereld. Ook hier hebben beide elkaar nodig: de religieuze wereld om moraal 

en zeden te vrijwaren, de seculiere wereld om het evenwicht tussen devotie en bezetenheid te 

herstellen. Het reeds vermelde contrast in Andrei Rublev tussen enerzijds de christelijke ethiek en 

de monniken en anderzijds het volk, zijn vecht- en wraaklust, zijn heidense gewoontes, is ook in 

Kawalerowiicz’ film prominent aanwezig. 

 

In het passiespel op het einde van de tweede episode, refereert Tarkovsky aan Pier Paolo 

Pasolini’s Il Vangelo secondo Matteo (The Gospel According to St. Matthew, 1964). Tarkovsky 

loofde Pasolini’s film voor de manier waarop hij fragmenten uit de bijbel tot leven bracht zonder 

er een specifieke interpretatie aan te geven.556 De mise-en-scène bij beide is gelijkaardig: een 

eerder tijdloze setting en kostumering, vrome gestaltes, droefenis en machteloosheid. Bij beide 

wordt de passie ook tussen het volk geënsceneerd – geen verheven gebeurtenis, maar iets wat 

dicht bij het gewone volk stond en hen inspireerde.  

 

                                                           
553 Le Fanu, The Cinema of Andrei Tarkovsky. 50-52. 
554 Ivan IV werd geboren in 1530, het sterfjaar van Rublev.  
555 Turowskaya, M., 7 1/2 ili fil'my Andreia Tarkovskogo. Moscow: Iskusstvo, 1991, 47. Geciteerd in 
Bird, Andrei Rublev. 67. 
556 Lipkov, "The Passion According to Andrei. An Unpublished Interview with Andrei Tarkovsky." 
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Afbeelding 17 &Afbeelding 18: De passie bij Tarkovsky 

 

 
Afbeelding 19: Pasolini: Il Vangelo secondo Matteo 



Intermedialiteit 

 

234    

4.1.2. Filmische echo’s van Andrei Rublev 

Het valt buiten het bestek van ons onderzoek om de intermediale referenties aan Andrei Rublev uit 

te diepen. Tijdens ons onderzoek stootten we echter op enkele interessante parallellen die we toch 

willen meegeven, meer bepaald in enkele Oost-Europese arthousefilms die buiten het klassieke 

canon van de filmgeschiedenis vallen. Een indicatie van de diversiteit die intermedialiteit kan 

aannemen, van de echo’s die een film kan genereren. 

 

De aandacht voor de middeleeuwen als inspiratiebron of setting reikte verder dan louter de 

Sovjet-Unie. In Tsjecho-Slowakije draaide Frantisek Vlácil in dezelfde periode als Tarkovsky twee 

historische films die zich in de middeleeuwen afspelen, Marketa Lazarová (1967) en Údolí vcel 

(Valley of the Bees, 1968), beide net als Andrei Rublev breedbeeldfilms in zwart-wit. Vlácil, die zijn 

eerste speelfilms al draaide in de tweede helft van de jaren ’50, had ook in 1962 al een historische 

film gemaakt. Dablova past (The Devil’s Trap, 1962) is gesitueerd in de 18de eeuw en gewijd aan 

een gevecht van inquisitie versus volksgeloof en kennis van natuurlijke krachten. Vlácils interesse 

in de thematiek en het verleden was dus zeker niet nieuw. Valley of the Bees deelt met Andrei 

Rublev de focus op het gevecht tussen dogmatisme en individuele wilsbeschikking. Marketa 

Lazarová is eveneens een ongewoon lange film is (162 of 180 minuten, al naargelang van de 

versie), die net als Andrei Rublev aspecten van paganisme versus christendom behandelt, de 

middeleeuwen (in Marketa Lazarová de 13de eeuw) als een wereld vol contrasten voorstelt en 

zowel narratief als visueel meermaals de rechtlijnigheid doorbreekt. Om van een echte echo te 

kunnen spreken, volgt de film te snel op de zeer beperkte release van Andrei Rublev in 1966. Toch 

kunnen we veronderstellen dat Andrei Rublev een inspiratiebron geweest kan zijn: het script van 

Andrei Rublev werd al gepubliceerd in 1962 en de film werd zowel tijdens de productie- als de 

postproductiefase veelvuldig besproken in de Sovjetmedia.  

 

Een tweede boeiende (mogelijke) verwijzing vinden we bij Artavazd Peleshian, experimenteel 

Armeens regisseur. Vremena Goda (The Seasons, 1975) is een filmessay van een halfuur over de 

verwevenheid van mens en natuur. In de film treffen we in de scène waarin de schaapherders 

naar de vlakte afdalen een mogelijke beeldverwijzing naar de scène in Andrei Rublev waar Boriska 

tijdens een hevige regenbui een heuvel afglijdt en daardoor de klei vindt die volgens hem 

geschikt is om de mal voor de klok mee te vervaardigen. Opnieuw een mogelijke verwijzing, die 

echter frappant wordt als men de twee beelden naast elkaar plaatst. 
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Afbeelding 20: Boriska vindt de juiste klei 

 

 
Afbeelding 21: Peleshian: The Seasons (1975) 

4.1.3. Verwijzingen 

De proloog met de ballonvaarder refereert aan de legende van een zekere Kryakutnoy, die in 1731 

de eerste menselijke vlucht gemaakt zou hebben door een ballon van aan elkaar genaaide doeken 

te vullen met hete lucht en vanop de grond op te stijgen.557 Daarbij zou hij eerst over een boom 

gevlogen zijn voor hij tegen een kerktoren botste, waar hij zich aan het klokkentouw kon 

vasthouden en zich zo kon redden. De legende stond centraal in de stomme film Krylya kholopa 

(Wings of a Serf, 1926) van Yuri Tarich558 en werd in de Koude Oorlog gebruikt om de wedloop 

naar de ruimte te onderstrepen en als voorbeeld van Russisch vernuft.559  

                                                           
557 De eerste bemande vlucht met een Montgolfier heteluchtballon werd pas in 1783 uitgevoerd. 
558 De film is tot op heden niet uitgebracht op dvd. 
559 Bird, Andrei Rublev. 19. Ook in Zerkalo (Mirror, 1974) komt een ballonvlucht voor, als deel van 
een newsreel rond een recordpoging van een stratosfeerballon.  
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Afbeelding 22: postzegel uit 1956 ter ere van de 225ste verjaardag van Kryakutnoy’s vlucht, een jaar voor 

de lancering van de eerste onbemande Spoetnik door de USSR 

 

Tarkovsky laat de afloop van de vlucht in het ongewisse. Efim crasht, maar of hij de val overleeft 

of niet, komen we niet te weten. Door dergelijke vlucht voor de eerste episode te plaatsen, die 

gedateerd is in 1400, ruim 300 jaar voor de vlucht van Kryakutnoy, wordt een allegorische lezing 

gestimuleerd: de vlucht van Efim als roep om daadkracht. 

 

4.2. Schilderkunst 

4.2.1. Pieter Bruegel de Oude 

Tarkovsky bracht werk van Bruegel duidelijk in beeld in de bibliotheek in Solaris. Tarkovsky 

gebruikte ook dikwijls gelijkaardige beeldcomposities, waarbij de volledige voorgrond gevuld 

wordt door verschillende groepjes mensen, bezig met verschillende activiteiten. Dikwijls moet de 

kijker het scherm afspeuren naar het narratieve centrum.560 In Andrei Rublev verwijst de 

enscenering van de kruisiging in de tweede episode naar Pieter Bruegel de Oudes ‘De 

kruisdraging’ (1564).561  

 

                                                           
560 Johnson and Petrie, The Films of Andrei Tarkovsky. A Visual Fugue. 251-253. 
561 Bird, Andrei Rublev. 69. 
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Afbeelding 23: Bruegel, De kruisdraging, 1564 

 

‘De kruisdraging’ toont de kruisweg wanneer Jezus bezwijkt onder het kruis. In een wijds 

landschap blijven verschillende losse groepjes zich wijden aan hun activiteiten, terwijl 

rechtsonder een groepje rond Maria treurt. Jezus’ val is te zien in het midden van het schilderij, 

maar wordt door de beperkte afmetingen en de verdeelde groepjes helemaal niet het centrum van 

de aandacht. Ook tijdens de kruisweg in de film – net als op andere momenten in de film waarbij 

een overzichtsbeeld van de setting gegeven wordt – gaat het gewone leven op voor- en 

achtergrond door. Ondertussen vertelt de voice-over van Rublev, in de discussie met Theophanes 

over de onwetendheid van het volk, dat niet het hele volk, maar slechts twee mensen (Judas en 

Peter) Jezus verraadden. Meer dan louter citeren van het passiespel, verbindt Tarkovsky daar een 

motivatie aan om het volk op zijn kracht te wijzen: 

De mensen moeten er vaker aan herinnerd worden, dat ze mensen zijn, dat de 

Russen een volk zijn, een aarde! ’t Kwaad is overal. Overal zijn liefhebbers te 

vinden die je willen verkopen voor 30 zilverlingen. En de boer krijgt steeds 

nieuwe rampen over zich heen: in de herfst kwamen de Tataren drie keer, dan 

honger, dan massasterfte... en hij werkt maar door, draagt deemoedig ’z’n 

kruis. Wanhoopt niet, maar zwijgt en duldt. Hij bidt alleen tot God, opdat Die 

hem genoeg kracht geeft. Vergeeft de Allerhoogste hun onwetendheid niet? Je 

weet zelf, hoe dat gaat... er lukt iets niet, of je bent moe, afgetobd en ineens... 

ontmoet je iemands blik en ’t is alsof je ter communie geweest bent ineens is 

alles niet meer zo zwaar...  

Vertrekkend van de onwetendheid van het volk bezint Rublev zich over de sterkte van de 

mensen die door blijven vechten ondanks alles. Als men de eenheid van de Russen zou kunnen 

versterken, zou men dichter bij verlichting komen. 
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Afbeelding 24: Het passiespel en het leven dat doorgaat 

 

Ook visueel doet Tarkovsky meer dan louter het citeren van Bruegel: in de film wordt het 

klassieke ‘INRI,’ Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (Jezus van Nazaret, koning der Joden) op het 

kruis vervangen door het Orthodoxe opschrift ‘Jezus Christus, de Kruisiging van Onze Heer’, 

verwijzend naar Orthodoxe iconen van de kruisiging. Een kleine wijziging integreert het klassieke 

beeld van de kruisiging in de eigen cultuur. 

De integratie van dit passiespel in de film wordt mede gestimuleerd door het verschijnen van een 

Magdalena-figuur die zich aan de voeten van de gekruisigde werpt: een heilige die zich ook laat 

leiden door aardse relaties; een voorbode van Rublevs ontmoeting met de heidense Marfa tijdens 

de heidense ritus later in dezelfde episode en van de ontmoeting met de zottin in de kathedraal 

van Vladimir.562 Daarenboven maakt de melodramatische acteerstijl in de mediumshots en close-

ups van het passiespel eerder een proefopstelling, waarbij de verschillende houdingen en 

uitdrukkingen een studie worden voor Rublevs beeldtaal: 

The dubious-looking angels also suggest that it should be viewed not as an 

authentic spiritual vision, but rather as a test of different representational 

models which must be burned up in the icon painter’s visual experience in 

order to give rise to a true image.563 

Een suggestie dat in dit passiespel al een kiem aanwezig is van Rublevs verlossende visioen of 

visie op het einde, wanneer hij opnieuw zal schilderen.  

 

                                                           
562 De figuur van Maria Magdalena wordt ook getoond in de slotscène met close-ups van Rublevs 
iconen. 
563 Bird, Andrei Rublev. 69. 
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4.2.2. Andere 

Bird identificeert nog verschillende andere verwijzingen naar Russische schilderijen,564 allen na 

afloop van de paganistische rite in de tweede episode: de berouwvolle houding van Rublev als 

spiegel van Alexander Ivanovs ‘De verschijning van Christus aan de mensen’; een 

voorovergebogen Rublev als echo van het naturalistische ‘Christus in de woestijn’ van Ivan 

Kramskoi en de monniken in de roeiboot op de rivier als verwijzing naar Michael Nesterovs 

‘Stilte’, door Tarkovsky een stereotype van Russische spiritualiteit overgoten met 

suikersentimentaliteit genoemd.565 Ook bij het citeren van deze schilderijen, gaat het eerder om 

een zoektocht naar eigen vormgeving en betekenis, dan dat Tarkovsky louter wil citeren: 

As in the crucifixion scene, the effect of these quotations is the recapitulation 

and, most likely, rejection, of the modern Russian traditions of religious 

painting, which however must be internalised by the artist and superseded in 

a new expression.566 

Tarkovsky gebruikt net als Rublev elementen uit (een beeldtaal van) het verleden om tot een 

eigen invulling te komen.  

 

4.3. Religieuze symbolen 

Waar de tot nu toe beschreven intermediale elementen eerder elementen zijn die Tarkovsky 

gebruikt heeft om zijn eigen taal vorm te geven, komen we nu bij drie items die de betekenis van 

de film fundamenteel mee gaan bepalen: het gieten van de klok, de afbeeldingen van de heilige 

Georgius en het gebruik van iconen. 

4.3.1. De klok 

Het gieten van een klok als katalysator van het keerpunt is niet gratuit gekozen door 

Tarkovsky.567 Het luiden van klokken was een sacramentele act en verwees naar het 

klaroengeschal dat tijdens de uittocht uit Egypte de komst van God aankondigde op de Sinaï, 

                                                           
564 Ibid., 69-70. 
565 Vronskaya, J., Young Soviet Filmmakers. London: George Allen and Unwin Ltd., 1972, 35. 
566 Bird, Andrei Rublev. 72. 
567 Vandelanoitte, P., "Andrei Rublev. An Icon of Change," in Perspectives on European Film and 
History, ed. Engelen, Leen and Vande Winkel, Roel. Gent: Academia Press, 2007, 47. 
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alvorens God de tien geboden aan Mozes dicteerde.568 Later gaf God Mozes de opdracht twee 

zilveren trompetten te maken om onheil aan te kondigen, de gemeenschap bijeen te roepen, of om 

feestdagen aan te kondigen.569 Een klok onderscheidde de stad van het omliggende platteland, en 

werd net als iconen gebruikt om God te loven. Er wordt geschat dat er tegen de 16de eeuw alleen 

al in de vierhonderd kerken van Moskou meer dan vijfduizend klokken hingen.  

The development of the elaborate and many-tiered Russian bell tower – with 

its profusion of bells and onion-shaped gables – parallels in many ways that of 

the iconostasis. The rich ‘mauve’ ringing of bells so that ‘people cannot hear 

one another in conversation’ became the inevitable accompaniment of icon-

bearing processions on special feast days. There where almost as many bells 

and ways to ring them as icons and ways to display them.570 

Het inwijden en laten luiden van de klok is een moment dat de invloed en rijkdom van de 

Grootprins moet bevestigen. De Grootprins komt dat moment namelijk meebeleven in vol ornaat, 

omringd door nobelen en Italiaanse edellieden. De klok is duidelijk niet enkel voor Gods glorie, 

maar ook voor die van de Grootprins. Zoals eerder vermeld, is het luiden van de klok in de film 

ook de gelegenheid waarbij volk, clerus en machthebbers zich vermengen, met uitzondering van 

de prinsen die letterlijk in het zadel blijven. Tarkovsky gebruikt dit moment ook als narratief 

orgelpunt dat de herbronning van Rublevs scheppingskracht inluidt. Terwijl de klok verwijst 

naar de komst van de tien geboden, van religieuze en sociale regels tegen afgoderij en sociale 

chaos in de Sinaïwoestijn, zodat het volk van God tot eenheid zou komen, wil Rublev zijn 

artistieke kracht gebruiken om het volk een spirituele zuiverheid, hoop en eenheid te schenken. 

4.3.2. De heilige Georgius 

Tarkovsky gebruikt tweemaal de beeltenis van de heilige Georgius. Een eerste keer op een icoon, 

de tweede keer op de klok die Boriska giet. De heilige Georgius wordt steeds afgebeeld terwijl hij 

de draak doodt waaraan kinderen geofferd moesten worden. Na het doden van de draak, 

bekeerde het volk zich tot het christendom.571 

We zien Rublev slechts eenmaal een icoon in zijn handen houden, namelijk wanneer de 

Grootprins Rublev aankijkt, vlak nadat hij zijn wacht achter de steenkappers uitgestuurd heeft 

met de opdracht ze om te brengen. Rublev reinigt ‘Het mirakel van de Heilige Georgius die de 

draak dood’, nadat die blijkbaar in een brand beschadigd werd. Het iconisch beeld van de 

                                                           
568 Exodus 19 & 20. Zie Williams, E.V., "Aural Icons of Orthodoxy. The Sonic Typology of Russian Bells," 
in Christianity and the Arts in Russia, ed. Brumfield, William C. and Velimirovic, Miloš M. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991, 3. 
569 Numeri 10. 
570 Billington, The Icon and the Axe. An Interpretive History of Russian Culture. 37-39. 
571 De Bleeckere, S., De horizon van de tragische mens - cultuurfilosofisch gesprek met het film-
oeuvre van Andrei Tarkosky. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1984, 38.  



Andrei Rublev: een icoon van verandering 

  

 241 

weldaden van de heilige Georgius wordt door de blik van de Grootprins gelinkt aan zijn 

wreedheden. 

 

 
Afbeelding 25: Rublev houdt een icoon vast van de heilige Georgius 

 

 
Afbeelding 26: Een heilige strijd? 

 

Tijdens de daaropvolgende episode, ‘De Aanval’, nemen zowel Russen als Tataren poses aan die 

sterk refereren aan de pose van de heilige Georgius.572 De boodschap van het beeld, het 

symbolische van de weldaden van de heilige Georgius zit nog gevangen in een veelheid van 

interpretaties die ontstaan door manipulatie ervan door de machthebber en de overheerser.  

 

Het is pas door Boriska’s afdruk van de heilige in bas-reliëf op de klok dat het beeld van de 

heilige Georgius vernieuwd wordt en een nieuwe betekenis verkondigt als Ruslands 

patroonheilige. 

                                                           
572 Bird, Andrei Rublev. 74-75. 
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Afbeelding 27: De heilige Georgius op Boriska's klok 

 

Net zoals de oud-Griekse god Apollo, die de slang Python doodde,573 een vertegenwoordiger van 

de rede, vooruitgang en beschaving was, is de heilige Georgius in Rusland het symbool van 

rechtvaardigheid en beschaving, en van de éénmaking van het land.574 Met een klein beetje 

verbeeldingskracht kan men in het doden van de draak ook het terugslaan van de Tataren zien, of 

de bevrijding van de dwingelandij van de prinsen die het volk onder de knoet houden. De 

vreugde van het volk bij het eerste luiden van de nieuwe klok moet dan ook gezien worden als 

een bevestiging van de op til zijnde veranderingen – iets wat ook nog onderstreept wordt door de 

magistrale cameravoering: langzame tracking-shots verbinden het feestende volk met de 

opgeluchte arbeiders en de klok, het symbolische sluitstuk dat allen één en dezelfde stem geeft. 

De vroegere contrasten tussen de interne en externe wereld worden hier opgeheven: alles speelt 

zich buiten af, iedereen begeeft zich onder elkaar: ook de clerus volgt net als het volk het 

omhoogtrekken en luiden van de klok met ingehouden adem. Terwijl volk en clerus zich als één 

gedragen, zijn de enigen die zich afstandelijk hoog op hun paard gezeten houden de 

machthebbers, de prins en zijn gevolg. Deze superieure houding toont duidelijk dat er weinig 

sprake is van toenadering tussen machthebbers en volk. Of wil Tarkovsky hiermee tonen dat de 

prinsen beseffen dat de evolutie die Rusland doormaakt en de eenheid van Kerk en volk het einde 

zullen betekenen van hun eigen individuele koninkrijkjes? 

4.3.3. Iconen 

De intermediale betekenisgeving van de iconen zit niet zozeer in het weergeven van welbepaalde 

iconen, maar in inspiratie voor de beeldtaal van Andrei Rublev. Ondanks het feit dat Rublev de 

centrale figuur is, zijn iconen tijdens de film slechts op de achtergrond aanwezig. Ze figureren 

veelvuldig als achtergrondobject in de kloostercellen van Kyrill en Theophanes, paleizen en 

                                                           
573 Hilton, A., "Piety and Pragmatism. Orthodox Saints and Slavic Nature Gods in Russian Folk Art," in 
Christianity and the Arts in Russia, ed. Brumfield, William C. and Velimirovic, Miloš M. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991, 59. 
574 Alpatov, Histoire de l’art russe des origines à la fin du XVIIième siècle. 121.  
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kerken, maar komen zelden op de voorgrond, tenzij in de epiloog. Sommige beeldschikkingen 

refereren eveneens aan de invulling van ruimte van iconen, zoals Rublev tussen de bomen of de 

drie monniken onder een boom. Het blijven echter kleine, sporadische verwijzingen in beeld.  

4.3.3.1. Beeldtaal 

Vooral de uiterst beweeglijke cameravoering en de mise-en-scène van panoramische tableaus 

verwijzen naar de beeldtaal van iconen. Het hele scherm leeft en is in beweging, van de 

voorgrond tot de uiterste, meest afgelegen hoek; er is niet alleen Rublev, maar nog zovele anderen 

die bewegen, roeren, beroeren. Door die uiterst beweeglijke cameravoering wordt de blik van de 

camera ook de blik van de toeschouwer, die aangezet wordt waarnemingen om te zetten in 

observaties. Aldus worden de episodes niet alleen een motivatie voor de innerlijke strijd van 

Rublev, maar gelden ze ook als uitdagingen waarop iedereen (dus ook de kijker) een mogelijk 

antwoord in zich draagt. Dit filmisch beeld als puzzel kunnen we niet enkel verbinden met de 

vernoemde beeldtaal van Bruegel, maar ook met Rublevs iconen: in de Russische icoonkunst staat 

de heilige niet centraal, is die geen losstaand symbool, maar aanwezig in het geheel, in een 

eenheid en haalt hij net daaruit zijn kracht. Daarnaast verlegt de vrij afstandelijke manier waarop 

gezichten in beeld gebracht worden, de aandacht van de kijker van de personages naar de 

waarnemingen van de personages.575 Door het mobiliserend karakter van Tarkovsky’s filmstijl 

worden net als in iconenschilderkunst schijnbaar eenvoudige voorstellingen beladen met een 

transcendent karakter.576 

Tarkovsky verwees zelf naar de visie van Pavel Florensky, die iconen als een directe expressie 

van goddelijkheid zag. Temporele en ruimtelijke discontinuïteit zorgt ervoor dat de kijker actief 

moet ontleden, en het spirituele zichtbaar wordt in het concrete: 

According to the theological concept, as set out by Pavel Florensky, the icon is 

a window to the divine world (…). It is not the material depiction of the 

divine, but rather the embodiment of a meditation; an inscription, entrance or 

exit to and from another internal world. But once again, Andrei Rublev’s icons 

could have never been achieved without prescribing the submission to the 

strictest rule of form. If you transfer this to the art of film, it means that the 

spiritual message must be grounded in matter, in naturalism, of that which 

people are made. Thus the most sublime images can emerge from the most 

vulgar material, such as blood and dirt.577 
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Andrei Rublev besluit in de epiloog met de contemplatie van de beelden van Rublevs hervonden 

scheppingskracht.578 Rublevs iconen worden niet in hun geheel getoond, maar een zoekende 

camera speurt fragmenten af, isoleert details en vermengt verschillende iconen tot een nieuw 

geheel. Alsof de framing geen rechtstreekse blik wil bieden op Rublevs iconen, maar de kijker wil 

aanmoedigen de spirituele eenheid zelf te creëren. Door in het begin van de sequens zover in te 

zoomen op details dat de kijker eerst enkel abstracte patronen ziet en pas gaandeweg contouren 

te onthullen en zelfs dan nog enkel delen van verschillende iconen te tonen zonder een 

totaaloverzicht te bieden, wordt ook de selectiviteit en het artificiële karakter van de representatie 

benadrukt.579 Indien de kijker er iets mee wil aanvangen, moet hij zelf op ontdekking gaan door 

de verschillende fragmenten. De harmonie en levendige kleuren van Rublevs iconen op het einde 

van de film kunnen gelezen worden als triomf over de disharmonie van het leven zelf en bieden 

eveneens een moment van reflectie voor de toeschouwer, die de opgedane indrukken kan laten 

kristalliseren tot een betekenisvol geheel en, net als de camera die eerst focust op details uit 

Rublevs iconen om te eindigen met een totaalblik op de Drievuldigheidsicoon, de verschillende 

gebeurtenissen en episodes van de film aan elkaar kan knopen om tot een overstijgende slotsom 

te komen. 

4.3.3.2. De Drievuldigheidsicoon 

Aan het einde van deze tien minuten durende epiloog, dwaalt de camera uitvoerig over 

Tarkovsky’s Drievuldigheidsicoon. De Drievuldigheidsicoon, die het sluitstuk vormt, stelt 

broederlijkheid, liefde en vroomheid centraal, de kernwaarden van Rublevs geloof.580 Naast de 

bijzondere kleurenpracht is één van de opmerkelijkste dingen aan deze icoon de eenheid-in-

diversiteit,581 waarbij eigenheid en zelfstandigheid van de verschillende onderdelen het geheel tot 

meer dan een som van de delen maakt. De icoon verbeeldt namelijk de drie-eenheid van de drie 

engelen die Abraham komen vertellen dat zijn vrouw Sarah een zoon zal baren. De drie engelen 

refereren terzelfder tijd aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Tarkovsky wil ons 

hiermee niet alleen de onmisbaarheid van die menselijke waarden van vroomheid, 

broederlijkheid en liefde meegeven, maar ook dat de zoektocht naar het ongrijpbare en 

uiteindelijk onkenbare cruciaal is voor het voortbestaan van de menselijkheid, van de 

mensheid.582 

Het verhaal van de Drievuldigheid stamt uit Genesis 18 en vertelt hoe God in de gedaante van 

drie heren aan de aartsvader Abraham en Sarah verschijnt. Abraham en Sarah nodigen hen uit 

aan tafel, waarop één van hen meedeelt dat ze een zoon zullen krijgen: Isaak. Het thema van het 

goddelijk bezoek aan de aartsvader Abraham – stamvader van zowel het volk Israël als van 
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moslims en christenen – kwam frequent voor in de christelijke iconografie. Zo is er onder meer 

een fresco van de Drievuldigheid bewaard gebleven uit de eerste helft van de 4de eeuw in een 

catacombe op de Via Latina in Rome, mozaïeken uit respectievelijk de 5de en 6de eeuw in de 

Santa Maria Maggiore in Rome en in de San Vitale in Ravenna, uit de 12de en 13de eeuw in de 

Cappella Palatina in Palermo en de San Marco in Venetië. Het thema kwam nog meer voor in het 

Byzantijnse Rijk. Kenmerkend is onder meer dat de middelste boodschapper met de letters IC XC 

als Jezus Christus aangeduid wordt. De afbeeldingen worden ook gelinkt aan de drie-eenheid van 

Vader, Zoon en Heilige Geest. Het Byzantijnse model vond door de veelvuldige contacten tussen 

het Byzantijnse Rijk en de Slavische landen ook zijn weg in Rusland.583 

Theophanes schilderde ook een versie van de Drievuldigheid, in de Hemelvaartskerk in 

Novgorod (gedateerd op 1378). De drie engelen zitten aan tafel, Sarah reikt nog een stuk brood 

aan en in de verdwenen linker onderhoek was waarschijnlijk Abraham afgebeeld. De middelste 

engel, groter afgebeeld en met een schriftrol in de hand, symboliseert Christus, geflankeerd door 

twee goddelijke boodschappers.584 

 

  
Afbeelding 28: Theophanes' Drievuldigheid (1378); Afbeelding 29: Rublevs Drievuldigheid, circa 1410 

 

Wanneer we daar Rublevs versie naast zetten, vallen niet enkel de levendigheid van Rublevs 

kleuren en de zachte lijnen op, maar ook het feit dat Rublev de attributen eveneens lichter maakt: 

de staf wordt een lichte lijn, de vleugels klein en onopvallend, de schriftrol afwezig. Abraham en 

Sarah zijn zelfs helemaal afwezig. 

Het grote stilistische verschil met Theophanes’ meer traditionele iconografie duidt op het begin 

van een artistiek zelfbewustzijn en wordt symbool voor de Russische strijd voor vrijheid en 

eenheid. Door afstand te nemen van de geijkte voorstelling waarbij het goddelijk bezoek 

overweldigt en Abraham en Sara angst en dienstbaarheid tentoonspreiden en door de nadruk te 
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leggen op de vriendelijkheid, menselijkheid en openheid van de drie goddelijke boodschappers, 

wordt de Drievuldigheidsicoon symbool voor een spiritueel streven naar harmonie.585 In Andrei 

Rublev wordt dit verbonden aan de tijd waarin de film zich afspeelt, maar evenzeer maakt de 

universele kracht van de film daarvan een tijdloos doel, dat verleden, heden en toekomst 

verbindt. En net als het verhaal van de Drievuldigheid Abraham en Sara een zoon – en bijgevolg 

een toekomst voor het Joodse volk – voorspelt, kan de goddelijke boodschap in de film gelezen 

worden als een voorbode voor de geboorte van een verenigd Rusland, een voorbode voor een 

gemeenschappelijke toekomst voor het Russische volk. 

De laatste icoon waarop gefocust wordt alvorens het beeld overgaat in het beeld van de grazende 

paarden, is de icoon Christus Verlosser van Rublev. Als ware Christus op aarde gekomen om zijn 

zegen te geven aan de toekomstdromen van eenheid en verlossing… 

 

 
Afbeelding 30: Rublevs Christus Verlosser 
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Het enige wat ik weet is dat hier iets fenomenaals is gebeurd. Letterlijk, 

een fenomeen, een kracht waarvan ik de naam niet langer kan 

uitspreken. Alsof onze geschiedenis – want hier liggen de brokstukken 

ervan – zich alleen nog openbaart in de vorm van een Rubiks kubus, 

glanzende oppervlakken met onbenoembare mogelijkheden. Alsof 

geschiedenis een transformatie is van kleuren en objecten in tijd en 

ruimte, namen die anagrammen bleken te zijn van andere namen, die op 

hun beurt weer… 

 PETER VERHELST, Huis van de aanrakingen 

 

5. Coda 

Andrei Rublev is een mooi voorbeeld van hoe een film die voornamelijk op het psychologische 

niveau geïnterpreteerd wordt en voor een doorsnee Westerse kijker weinig aanknopingspunten 

biedt met de historische achtergrond waarbinnen het verhaal zich afspeelt, toch enorm verrijkt 

kan worden door verschillende filmische, historische en intermediale elementen. Deze versterken 

zowel de meer algemene lezing als een historiserende lectuur: Rublevs persoonlijke en religieuze 

queeste en Ruslands prille evolutie tot een vroege eenheid zijn in deze film mooi door elkaar 

verweven en voeden elkaar. Rublevs twijfel staat immers niet los van het historische kader waarin 

alles zich afspeelt. Tarkovsky’s invulling en de historische periode laven zich aan elkaar, en 

Rublevs twijfel kan als embleem van een turbulente periode gezien worden. De historische 

context waarbinnen Rublev leefde, was er immers een vol verandering. Na bijna twee eeuwen 

begon de Tataarse dominantie in Rusland eind 14de eeuw langzaamaan af te kalven. Terzelfder 

tijd kwam de eerste opleving van een Russisch-nationale droom tot leven. Een periode vol geweld 

en twijfel, maar eveneens een langzaam startpunt van een Russisch eenheidsproces. 

In dat licht wordt de existentiële twijfel van Rublev een symbool van de nakende veranderingen. 

Hij wil de dualiteit tussen volk en clerus overstijgen en trekt de buitenwereld in om werkelijkheid 

en geloof te verzoenen, de krachten van beide te verenigen. Tarkovsky weet deze persoonlijke 

zoektocht zo goed in de geschiedenis van het toenmalige Rusland te plaatsen, en integreert 

daarbij eveneens de schaarse gegevens over de schilder Rublev, dat beide samen een versterkte 

eenheid vormen, iets wat de meeste critici tot nu toe links lieten liggen. Rublevs catharsis mogen 

we dan ook als een veruitwendiging zien van wat volgens Tarkovsky onderhuids in de 

samenleving broeide.  
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Figuur 6: Andrei Rublev, een schematisch overzicht van het drieledig onderzoeksmodel 

 

De manier waarop Tarkovsky met Andrei Rublev geschiedenis vertelt, suggereert dat volgens hem 

geschiedenis steeds fragmentair en contradictorisch is, dat er meerdere standpunten mogelijk zijn 

om eenzelfde deel van de geschiedenis weer te geven: 

By emphasizing the fragmentary quality of historical knowledge, he helps us 

to understand that the past is not orderly, but confusing, contradictory, cruel, 

and paradoxical. As Tarkovskii suggests in Andrei Rublev, no history, not even 

Russian history, is a “Holy Mystery,” nor is it an epic tale of heroes and 

triumphs. There is no one meta-narrative. 

But Tarkovskii by no means devalues the past by junking the conventions of 

those who see themselves its guardians. On the contrary he sees the quest for 
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the elusive and ultimately unknowable as nonetheless crucial for humanity’s 

survival.586 

Hierdoor overstijgt Tarkovsky de vraag naar een historisch accurate uitbeelding. Een getrouwe 

afbeelding en uitbeelding van het verleden is niet noodzakelijk om door film informatie over een 

bepaalde historische context op te roepen. Ook een vermenging van een persoonlijk met een 

historisch verhaal en het gebruik van historisch ingebedde symbolen kunnen specifieke 

historische gegevens van commentaar voorzien. Wie de specificiteit van de verwijzingen niet 

detecteert, krijgt door de vermenging van het individueel en het historisch niveau toch bewust of 

onbewust een visie op een specifiek verleden. 
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1.  Inleiding 

Szerelmem, Electra (Electra, My Love, 1974) is een onconventionele film. De beeldtaal sluit meer aan 

bij poëzie dan bij proza, de setting is tijdloos, zichtbaar rechtstreekse verwijzingen naar concrete 

historische gebeurtenissen ontbreken. Het hoofdthema van verzet en revolutie daarentegen is 

duidelijk aanwezig en dit thema is een cruciaal motief binnen de geschiedenis. De wisselwerking 

tussen film en geschiedenis speelt zich in deze film dan ook eerder op een symbolisch en 

metaforisch niveau af. 

 

Om dichter bij de betekenisvorming te komen, zullen we in het eerste deel focussen op de laag 

van het filmisch verhaal. Omdat de basis van het verhaal in klassieke tragedies ligt en de invloed 

daarvan zich vooral op het niveau van het verhaal afspeelt, zullen we de relatie van de film met 

de thema’s uit de klassieke Electra-tragedies voornamelijk hier behandelen. 

 

Een tweede deel wijden we aan de manier waarop een historiserende lectuur al dan niet 

gestimuleerd wordt. Naast historische lijnen vertrekkend vanuit de klassieke Electra-tragedies, 

zal ook de verhouding tussen een historiserende lectuur en een meer universaliserende lezing 

hier aan bod komen. Gezien het gebruik van symbolen en universele elementen, kan de vraag 

welke aard van historiserende lectuur mogelijk is niet voorbij gaan aan de sterk universaliserende 

werking van de film. 

 

Een derde deel zal focussen op de intermedialiteit, wat zelfs binnen een schijnbaar kale 

enscenering als in deze Electra, My Love een belangrijke rol speelt. Het gebruik van bepaalde 

muziek en een aantal verwijzingen naar de legende van de vuurvogel vormen hier de 

hoofdbestanddelen.





 

 

We verzinnen een verhaal om de feiten te verklaren die we niet kennen 

of niet aanvaarden; we behouden een paar ware feiten en verzinnen er 

een nieuw verhaal omheen. Onze paniek en onze pijn worden alleen 

verlicht door dat geruststellende fabuleren; we noemen het geschiedenis. 

JULIAN BARNES, Een geschiedenis van de wereld in 10 ½ hoofdstuk 
 

2. Een filmgedicht 

2.1. Maatschappelijke productiecontext 

Aguirre en Ludwig zijn films die in West-Europa ontstonden en waarbij de cineasten binnen hun 

budget een grotere vrijheid kregen en minder rekening moesten houden met onder andere de 

politieke context of censuur. Bij Andrei Rublev en ook Electra, My Love is de invloed van 

maatschappelijke productiecontext explicieter. De Hongaarse filmindustrie werd immers, net als 

andere culturele deelgebieden zoals theater of literatuur, genationaliseerd in 1948. Een 

bureaucratisch apparaat hield controle over de verschillende productiefases, van pre- tot 

postproductie. Vrije keuze werd aan banden gelegd, de staatscontrole bepaalde door wie wat nog 

gecreëerd of gedistribueerd kon worden, inhoudelijk en vormelijk diende men binnen de lijnen 

van het Sovjetrealisme te kleuren. Films moesten eenvoudig zijn, rechtlijnig, realistisch, wars van 

experiment, door iedereen te begrijpen en gericht op de verspreiding van het socialisme en de 

communistische revolutie. Rigide richtlijnen over wat een sociaal-realistische film dan wel zijn 

moest, waren echter niet voorhanden, wat velen dan ook de mogelijkheid gaf de grenzen ervan af 

te tasten en toch voorzichtig narratief en visueel te experimenteren.587 De nationalisering had ook 

voordelen: er werd een wijd netwerk uitgebouwd van bioscopen en cultuurlokalen waar films 

vertoond konden worden, de filmschool en een filminstituut werden verder ontwikkeld en er 

kwamen financiële steunmaatregelen voor o.m. documentaire en animatiefilm.588 

Een aantal andere factoren zorgden mee voor de kiemen van een rijke Hongaarse golf zoals die in 

de jaren 1960 tot bloei kwam met Miklós Jancsó, Zoltán Fábri, Károly Makk en András Kovács als 

hoofdfiguren. Onder meer de cruciale aanwezigheid van Béla Balázs die in 1945 een academie 

voor dramatische en filmkunst oprichtte, de dood van Stalin in 1953 en de hervormingsgezinde 

regering onder leiding van Imre Nagy, die enkele maanden later in het zadel kwam, brachten 

meer artistieke vrijheid.589 Toen de Hongaarse regering onder leiding van Imre Nagy eind vijftiger 

jaren merkte dat de Hongaarse film achterbleef op de nieuwe golven in Frankrijk, Groot-

Brittannië en de Sovjet-Unie, werden nieuwe, jonge docenten toegevoegd aan de academie. 

Daarnaast ontstond in 1958 de Béla Balázs studio als een informeel studentencollectief. De 

overheid liet betijen en financierde de Béla Balázs studio vanaf 1960, terwijl de controle volledig 
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in handen bleef van het collectief. De censuur kon de films pas tegenhouden eens ze al gedraaid 

waren. De Béla Balázs studio focuste op kansen voor jonge cineasten, die in autonomie kortfilms 

konden draaien. De studio, die een eigen filmzaal had waar de kortfilms vertoond werden, werd 

dan ook een springplank voor eigenzinnig talent zoals Zoltán Huszárik, István Gaál, István Szabó 

en András Szirtes.590 Naast de Béla Balázs studio, waren er drie verschillende reguliere 

filmstudio’s actief, en in 1963 werd dat aantal tot vier opgedreven.591 Daarbij stond het de 

cineasten vrij een studio te kiezen en kon men ook nog bij een andere studio aankloppen indien 

één van de studio’s niet geïnteresseerd was. 

Op inhoudelijk vlak wordt ook de rol van de filosoof György Lukács genoemd, die een groot 

belang hechtte aan zelfkritiek en film zag als sociale avant-garde die, net als de literatuur, moest 

proberen door abstractie de realiteit aan te kaarten. Veel Hongaarse films uit die periode stellen 

dan ook een dialoog tussen film en maatschappij voorop, waarbij vragen primeren op 

antwoorden: 

The Sovjet cinema of the classical period was a cinema of political criticism 

and agitation; neo-realism was a cinema of political criticism and comment. 

But the new Hungarians for the first time use the film as a medium of socio-

political debate. The films are invariably open-ended; and the rejection of 

schematic solutions is the strongest reaction against the bad old conventions of 

socialist cinema.592  

In het meer gematigd politiek klimaat in de jaren zestig werd ook een zekere controverse en 

zelfkritiek mogelijk. De nieuwe generatie filmmakers had niet enkel het voordeel van een 

degelijke scholing en proefperiode in de Béla Balázs studio, maar was ook op de hoogte van de 

recente evoluties binnen de film in West-Europa.593 István Gaál maakt een belangrijke opmerking 

bij deze opstoot van de zogenaamde Hongaarse ‘Nouvelle vague’: 

Nous étions animés par une gigantesque force magnétique, nous étions tous 

très jeunes et nous n’étions pas disposés à tourner des films comme on en 

faisait à l’époque. Du Ministère nous avons eu de l’argent pour la réalisation 

de films dans un intérêt dissimulé: les hommes formés par le “socialisme” 

devaient supplanter les vieux renards d’autrefois et provenant du 

“capitalisme”. Mais sous ce point de vue il est arrivé exactement l’opposé: le 

système a élevé une armée de cinéastes très critiques.594 
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De context bleef er echter een van communisme en staatscontrole. Met de aandacht voor het 

individu als onderdeel van het sociaal-economisch proces, werd heel vaak teruggegrepen naar 

historische onderwerpen om sociale vragen te stellen. En al is de persoonlijke, existentiële 

vraagstelling in deze films veel prominenter dan het historisch kader of de analyse daarvan, toch 

hebben, zoals we ook in het uitgangspunt en theoretisch kader van onze studie beklemtoonden, 

ook deze films hun plaats binnen het discours over de historische film. 

Personal cinematic accounts, which do not claim accuracy but choose to 

appeal to the shared historical imagination, have ultimately influenced public 

perceptions of history as much as officially endorsed versions. The study of 

mainstream historical film is an important tool for the identification of the 

doctrines that shape the prevalent national discourse on history. However, 

considering cinematic works that represent non-conventional cinematic 

approaches to historical material, found in a range of satirical, fantasy, science 

fiction or animated features, is of equal importance.595 

Jancsó’s Electra, My Love mag dan wel geen expliciet historisch onderwerp hebben, door het 

gebruik van een verhaal over repressie en verzet, recht en onrecht, behoudsgezindheid en 

revolutie, vertelt de film evenzeer meerdere dingen over geschiedenis. Wat en hoe is het 

onderwerp van de volgende delen. 

 

2.2. Het verleden als blik op menselijke drijfveren 

2.2.1. Macht en weermacht 

Miklós Jancsó (°1921) begon na zijn studies aan de film- en theateracademie van Budapest met het 

draaien van newsreels en documentaires in dienst van de nieuws- en documentairestudio.596 Zo 

was hij in 1956, tijdens de Hongaarse opstand, vier maand in China om documentaires te 

maken.597 Zijn eerste speelfilm, A harangok Rómába mentek (The Bells Have Gone To Rome) maakte hij 

in 1958. Daarop volgden Oldás és kötés (Cantata, 1962) en Így jöttem (My Way Home, 1965). Het was 

echter met Szegénylegények (The Round-Up, 1966), een film die in Cannes genomineerd werd voor 

de Gouden Palm, dat hij aan een reeks van films begon die ook in West-Europa kritisch succes 

                                                                                                                                                                              
au miroir de la Nouvelle vague," in Cinéma hongrois. Le temps et l'histoire, ed. Feigelson, Kristian. 
Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2003, 81. 
595 Iordanova, D., Cinema of the Other Europe. The Industry and Artistry of East Central European 
Film. London: Wallflower Press, 2003, 48-49. 
596 Jeancolas, Miklós, István, Zoltán et les autres. 92-93. 
597 Dél-Kína tájain (The Landscapes of Southern China); Színfoltok Kínaböl (Colors of China); Pekingi 
palotái (Palaces of Peking); Kína vendégei voltunk (Our Visit to China), allen afgewerkt in 1957. 
Horton, A.J., "This Silly Profession. Miklós Jancsó Interviewed," Kinoeye 3,  no. 3 (2003), 
http://www.kinoeye.org/03/03/interview03.php. 



Een filmgedicht 

 

258    

kenden. Jancsó werd samen met István Szabó internationaal de bekendste regisseur van de 

Hongaarse ‘new wave’, die zich kritisch opstelde tegenover de begane wreedheden van het 

Stalinisme598 en dogmatisme laakte: 

Une volonté commune toutefois les rassemble tous: critiquer les erreurs 

commises, dans le domaine de la vie comme dans celui de l’art, durant l’ère 

stalinienne. De là, par-dessus tout, leur aversion commune pour l’œuvre 

édifiante, démonstrative, apologétique, le plat naturalisme, l’optimisme 

schématique et commandé d’en haut par la bureaucratie. (…) Découvrir la 

vérité, abattre les illusions et les mythes créés par le dogmatisme et le 

sectarisme, par le culte de la personnalité: c’est la thématique essentielle des 

films hongrois.599 

Net als bijvoorbeeld bij het Duitse ‘das neue Kino’, slaat de term ‘Hongaarse new wave’ veeleer 

op een bepaalde periode waarin een aantal eigenzinnige cineasten de kans grepen om 

vernieuwing te zoeken, eerder dan dat er sprake is van gemeenschappelijke interesses, 

benaderingen of stijlkenmerken en bleef het gros van de filmproductie in die periode eerder 

conformistisch. Een aantal factoren zorgden echter duidelijk voor een klimaat waarin er ook 

ruimte was voor minder behoudsgezind werk. Onder meer de openheid onder het regime van 

Kádár na 1956 en de verspreiding van westerse films, waarbij men een kwalitatieve selectie 

maakte,600 zorgde voor een grote invloed van de Franse nouvelle vague en Europese 

arthousefilms van onder meer Michelangelo Antonioni en Ingmar Bergman. Met die openheid 

wilde men een kritische geest stimuleren die het socialisme zou versterken.601 Oogluikend werd 

zelfs toegestaan dat films het recente Hongaarse verleden belichtten, inclusief de opstand van 

1956.602 Censuur werd zelden preventief toegepast; indien men een film niet goedkeurde, werd hij 

eenvoudigweg niet verdeeld.603 De verruiming van de productiemogelijkheden en het 

productieproces, waarbij de regisseurs niet meer louter verplicht waren om bandwerk te maken 

op basis van geprefabriceerde scripts maar eveneens meer persoonlijke films konden maken, 

versterkten de golf van vernieuwing.604  

Jancsó vertrok in zijn werk van de jaren ’60 en ’70 van gebeurtenissen uit de Hongaarse 

geschiedenis om over macht en machtsmisbruik te vertellen. Vertrekkend van de tegenstelling 

tussen beulen en slachtoffers, machtsmisbruik en onderdrukking, focust Jancsó niet enkel op 
                                                           
598 Jancsó zegde in 1956 zijn lidmaatschap van de Communistische Partij op. ———, "Miklós who? A 
Round-Up of Miklós Jancsó's Career," Kinoeye 3,  no. 3 (2003), 
http://www.kinoeye.org/03/03/editorial03.php. 
599 Aristarco, G., "Le cinéma d'aujourd'hui, Lukacs et l'histoire," in Le nouveau cinéma hongrois, ed. 
Estève, Michel and Astre, G.-A. Paris: Lettres modernes Minard, 1969, 55-56. 
600 Iordanova, Cinema of the Other Europe. The Industry and Artistry of East Central European Film. 
28. 
601 Köpeczi, B., "L'évolution culturelle de la Hongrie après 1945," in Le nouveau cinéma hongrois, ed. 
Estève, Michel and Astre, G.-A. Paris: Lettres modernes Minard, 1969, 7. 
602 Cunningham, Hungarian Cinema. From Coffee House to Multiplex. 85. 
603 Jeancolas, Miklós, István, Zoltán et les autres. 47-48. 
604 Nemeskürty, I., Word and Image. History of the Hungarian Cinema. Budapest: Corvina, 1974, 188. 
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vrijheidsstrijders, maar richt hij de aandacht ook op de psychologische mechanismen van 

individuele of collectieve macht en machtsmisbruik, en hoe die evenzeer als drijfveren voor 

verzet en revolutie gebruikt kunnen worden.605 

De belichte periodes variëren daarbij van de periode 1860–1880 en de repressie door de 

Habsburgers (The Round-Up) over de eveneens intern woelige periode parallel met de Eerste 

Wereldoorlog (Csend és kiáltás (Silence and Cry, 1967), Égi bárány (Agnus Dei, 1970), Csillagosok, 

katonák (The Red and the White, 1967)) tot zeer recente gebeurtenissen zoals de omvorming van 

katholieke colleges tot staatsscholen eind jaren veertig (Fényes szelek (Sparkling Winds, 1969)). 

Zowel neergeslagen opstanden als succesvolle, zowel films waarin het individu centraal staat 

binnen een groep als films waarbinnen de gemeenschap het centraal personage vormt. 

Chronologisch is er een lijn te trekken van films waarin eerst het individu, later de gemeenschap 

centraal staat, waarin opstanden eerst neergeslagen, later beloond worden, waarin 

onderdrukking plaats ruimt voor vrijheid.606 

Graham Petrie gebruikt zeer toepasselijk de ondertitel ‘Power/leadership/violence/revolution’ 

voor het grootste deel van zijn hoofdstuk over Jancsó in zijn ‘History Must Answer To Man’. De 

films uit deze periode tot het midden van de jaren ’70, met The Red and the White en Még kér a nép 

(Red Psalm, 1972) als bekendste films, hebben allen een vergelijkbare esthetische stijl: long takes 

met camerachoreografieën, het gebruik van zoomlenzen en de setting in de Hongaarse laagvlakte, 

de puszta. Er is weinig dialoog, schaarse narratieve duiding, ellipsen in het verhaal, dikwijls geen 

duidelijke protagonisten; visueel zijn er vaak terugkerende motieven zoals paarden, water, 

naaktheid, uniformen; inhoudelijke thema’s als sadisme, machtsmisbruik, passieve medewerking 

eraan.607 Film na film evolueerde zijn filmische taal verder tot een quasi puur symbolisch niveau. 

By Red Psalm, then, Jancsó had perfected a method of crystallising political and 

personal tensions and conflicts, and of suggesting complex and ambiguous 

motives and emotions, within a cluster of images united by the constantly 

moving camera. Red Psalm takes the process a stage further by pushing the 

images more clearly towards symbolism: Jancsó’s method is by now the 

antithesis of the classical Hollywood style of “invisible” camerawork, editing, 

and music, with its implication that the audience is somehow watching pure, 

unmediated reality, a slice of (usually very glamorous) life. (…) Jancsó has 

created here a world that exists on its own terms, somewhere on the 

borderline between what we take to be “real” and what we would normally 

consider to belong to the realm of fantasy, dream, or symbolism.608 

                                                           
605 Petrie, "The Depiction of the 1950s in Recent Hungarian Cinema," 262. 
606 Estève, M., "L'espace, le mouvement, le cercle," in Miklos Jancsó, ed. Estève, Michel. Paris: Lettres 
modernes Minard, 1975, 75-76. 
607 Horton, "Miklós who? A Round-Up of Miklós Jancsó's Career." 
608 Petrie, G., History Must Answer to Man. The Contemporary Hungarian Cinema. Budapest: 
Corvina, 1978, 96-97. 
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Electra, My Love was de volgende film die Jancsó in Hongarije draaide.609 De esthetiek bouwt dan 

ook sterk voort op de karakteristieke eigenschappen van Red Psalm: long takes (12), openheid, een 

in de eerste plaats poëtische filmtaal waarbij een rechtlijnig verhaal minder belangrijk is dan een 

combinatie van mijmeringen en gedachten, beschrijvingen en ensceneringen.610 

2.2.2. Filmische invloeden 

Jancsó mag dan al een sterk persoonlijke filmtaal ontwikkeld hebben; ook zijn werk bevat 

invloeden en echo’s van ander werk. Enerzijds zijn er elementen die naar westerns verwijzen, 

anderzijds wordt Antonioni als een grote invloed beschouwd. 

Zoals Biro schrijft, is de invloed van de western voornamelijk te situeren op het technisch vlak: 

het dynamisme, het spectaculaire en het meeslepend karakter.611 De beweging binnen het beeld, 

groepen galopperende paarden, de long takes, de afwisseling tussen enerzijds close-ups, dicht op 

de actie, en anderzijds extreme longshots waarbinnen de personages slechts een mier zijn in het 

landschap. Jancsó zelf herhaalde meermaals zijn bewondering voor John Ford.612 

De invloed van Antonioni situeert zich zowel op het narratieve vlak als binnen de filmtaal: 

centrale personages in existentiële twijfel, het gebruik van long takes in een poging “reële tijd” te 

tonen, enscenering in een decor van weidse buitenlocaties. Biro ziet in Glauber Rocha, cineast van 

de Braziliaanse cinema novo, een gelijkgestemde ziel omwille van een mythologiserende visie op 

geschiedenis, en omwille van het gelijkaardig gebruik van folklore, muziek en dans.613 

Veeleer dan een intermediale relatie, gaat het voornamelijk om een inhoudelijke en/of stilistische 

invloed, zonder dat Jancsó gaat verwijzen naar bepaalde films of genres om de betekenis van 

Electra, My Love mee vorm te geven. 

 

2.3. Electra, My Love: filmpoëzie 

Jancsó wordt wel eens verweten te veel dezelfde films te maken. Al vallen daar verschillende 

dingen tegen in te brengen (zoals de evolutie van de filmtaal, van de symboliek, de wisselende 

onderwerpen binnen eenzelfde thematiek), toch valt Jancsó op zijn minst consistent te noemen: 

                                                           
609 Vóór Electra, My Love draaide Jancsó ook nog een Italiaanse film, Roma rivuole Cesare (1974). 
Jancsó draaide in Italië ook nog La Pacifista (1970), La tecnica e il rito (1971) en Vizi privati, 
pubbliche virtú (1976), telkens met een quasi volledige Italiaanse equipe. Janós Kende, Jancsó’s 
vaste cameraman in deze periode, zorgde enkel in Roma rivuole Cesare voor het camerawerk. 
610 Durgnat, R., "Psaume Rouge," in Cinéma hongrois. Le temps et l'histoire, ed. Feigelson, Kristian. 
Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2003, 123. 
611 Biro, Y., Miklos Jancsó. Paris: Albatros 1977, 32. 
612 Horton, "This Silly Profession. Miklós Jancsó Interviewed." 
613 Biro, Miklos Jancsó. 32. 
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The wide Hungarian plains, the horsemen constantly circling, the ritual 

stripping of men and women, the dialogue in short, barked-out orders and 

commands, the revolutionary songs and dances, the faces of the same players 

continually recurring, the patterns of humiliation, the intricately 

choreographed shifts of power, the camera ever on the move, twisting and 

turning, rising and falling, as though in response to an obsessive kind of 

abstract patterning rather than from any evident functional connection with 

the matter in hand – all these are the familiar components of Jancsó’s small, 

intensely pictured world.614 

Deze beschrijving past in ieder geval ook perfect bij Electra, My Love.  

2.3.1. De adem van de long take 

Janós Kende was cameraman voor de meeste van Jancsó’s Hongaarse films vanaf Silence and Cry. 

Eén van de essentiële kenmerken van Kende die de beeldtaal bepalen, is dat hij zoveel mogelijk 

met natuurlijk licht werkte. Door de afwezigheid van kunstmatig licht, konden beide kanten van 

de filmrail gebruikt worden, waardoor de camera de volledige 360° kon registreren.615 Daardoor 

nam het dynamisme van de camerabewegingen enorm toe en verhoogde de vrijheid van de 

acteurs en enscenering. Bovendien werden de films nagesynchroniseerd, waardoor Jancsó de 

acteurs tijdens het filmen richtlijnen kon geven. 

De camerarails werden op voorhand aangelegd; de shots zelf werden, ondanks de extreem lange 

shots, op locatie uitgewerkt alvorens het filmen begon. Zo ontstaat een choreografie waarbij de 

realiteit voor de camera de wetten volgt die door de op voorhand vastliggende camerabeweging 

opgelegd werden.616 Het filmen met dergelijke long takes op locatie buiten had ook nadelen: zo 

gebeurde het bijvoorbeeld dat een vijfhonderdtal figuranten onverrichter zake naar Boedapest 

moesten terugkeren omdat het natuurlijk licht die dag donkerder of helderder was dan bij het 

opnemen van de andere takes.617 

Over het werken met long takes zei Jancsó herhaaldelijk dat dit hem enerzijds in staat stelde een 

film met een relatief klein budget te draaien, vermits het aantal draaidagen beperkt blijft, 

anderzijds het hem mogelijk maakt films te creëren zonder te veel te moeten monteren: 

Ma manière de tourner, l’utilisation que je fais du « plan-séquence », fondée 

sur une certaine improvisation, je l’ai empruntée à Antonioni qui l’utilise de sa 

propre perspective. Cette « méthode » me permet de « monter » directement le 

                                                           
614 Taylor, J.R., Directors and Directions. Cinema for the Seventies. New York: Hill and Wang, 1975, 
204. 
615 Ban, R., "La quête de la vérité," in Le nouveau cinéma hongrois, ed. Estève, Michel and Astre, G.-
A. Paris: Lettres modernes Minard, 1969, 135. 
616 Bachmann, G., "Janscó's Elektra: Jancsó Plain," Sight and Sound 43, no. 4 (1974): 220. 
617 Ibid.: 221. 
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film à la prise de vue, de solutionner ainsi les problèmes posés par le montage, 

problèmes qui m’ennuient. Et peut-être en cela suis-je passablement 

paresseux ? Cette « méthode » me permet en même temps de tourner très vite 

un film (deux ou trois semaines pour un long métrage), donc de bien utiliser le 

budget que l’Etat hongrois me confie généreusement, et parfois même de faire 

des économies sur ce budget…618 

In Electra, My Love wordt binnen de long takes ook veel gebruik gemaakt van de zoom. Binnen 

één en dezelfde long take is er een afwisseling tussen close-ups, medium shots en longshots, 

zodat er enerzijds voldoende detail, anderzijds voldoende situering en totaalbeeld gegeven 

wordt. Binnen de longtakes wordt ritme gecreëerd door deze afwisseling van het beeld, door de 

camerabewegingen en het tempo daarvan en door beweging binnen het beeld van de personages 

en/of figuranten. 

2.3.2. De ruimte van de setting 

De film werd opgenomen in de Hongaarse puszta, in Apajpuszta. Het decor – twee gebouwen in 

de lege vlakte – werd ontworpen door Tamas Banovits en Eva Martin met als inspiratie 

architectuur uit Anatolië en Mongolië. Daarmee wilden ze een tijd en ruimte oproepen op de 

overgang tussen een nomadische en een sedentaire cultuur, waarbij de gewoontes en gebruiken 

zich in een transformatie bevinden.619 Het ene gebouw is een open schuur, het tweede gebouw het 

paleis van de koning binnen een open omheining waarbinnen de troepen verzameld worden. 

 

 
Afbeelding 31: de kale setting 

 

Nabij deze gebouwen bevindt zich ook een heuvel, waarbij de brandende kaarsen en de processie 

in het begin van de film suggereren dat het om de grafheuvel van Agamemnon gaat, die bij 

Euripides een dorre grafheuvel is.620 

 

                                                           
618 Haudiquet, P., "Entretien avec Miklos Jancso, Tamas Banovits, Janos Kende, Mari Töröcsik," 
Image et Son 217, no. 5 (1968): 76. 
619 Ibid.: 78. 
620 Euripides, "Na de val van Troje," ed. Courteaux, translated by Willy and Claes, Bart. Kapellen: 
Ambo, 1996, 86. 
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Afbeelding 32: Agamemnons grafheuvel? 

 

Terwijl de hele enscenering door kledij, decor en het kale landschap tijdloosheid uitstraalt, zijn er 

enkele recentere items die niet aan het toeval overgelaten werden. Zo worden als wapens 

revolvers en dolken gebruikt in plaats van oudere geweren en zwaarden, mede omdat deze 

laatste volgens Jancsó het ritme van de film dreigden te breken.621 De rode helikopter op het einde 

van de film is van een andere orde en tilt Electra en Orestes letterlijk en figuurlijk op tot een 

volgend niveau,  

… up to a world where perhaps tolerance may become possible, after all.622 

Een ongedefinieerd verleden en het heden worden met elkaar verbonden.  

2.3.3. De soberheid van kleur 

Ook het kleurgebruik is sober gehouden, als mocht niets afleiden van de essentie van het verhaal, 

namelijk dat van oppressie, revolte en revolutie.623 Electra draagt donkerblauw, haar zus wit; 

Aegisthus oranje en de anderen wit en/of zwart. Het rood van de helikopter op het einde springt 

dan ook sterk in het oog tussen de vrijwel uitgewassen kleuren:624  

Il y une dominante rouge à la fin qui voudrait suggérer une vision d’avenir, 

celle d’une humanité libérée par la révolution…625 

De rode helikopter is het meest kleurrijke element in de hele film: de vuurvogel die bevrijding 

brengt, maar eveneens de kleur van warmte en liefde en de kleur van het communisme… 

 

 

                                                           
621 Haudiquet, "Entretien avec Miklos Jancso, Tamas Banovits, Janos Kende, Mari Töröcsik," 78. 
622 Bachmann, "Janscó's Elektra: Jancsó Plain," 217. 
623 Haudiquet, "Entretien avec Miklos Jancso, Tamas Banovits, Janos Kende, Mari Töröcsik," 78. 
624 De enige beschikbare dvd-editie van het Amerikaanse label Facets, uitgegeven in 2003, is 
echter ook van matige kwaliteit. Jancsó, M., Electra, My Love. Facets, 1974 (2003), DVD. 
625 Haudiquet, "Entretien avec Miklos Jancso, Tamas Banovits, Janos Kende, Mari Töröcsik," 78. 
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2.4. Electra, My Love en klassieke tragedies 

Het Electra-verhaal is gebaseerd op de klassieke tragedies rond de figuur van Electra, waarvan 

versies van de drie grote tragedieschrijvers bewaard zijn.626 Agamemnon, die tien jaar lang in de 

Trojaanse oorlog vocht, wordt bij thuiskomst vermoord door zijn vrouw Clytemnestra. Tijdens 

zijn afwezigheid is ze immers een relatie begonnen met Agamemnons broer, Aegisthus. Electra en 

Orestes, de twee kinderen uit het huwelijk van Agamemnon en Clytemnestra vergeven het hun 

moeder niet en zinnen op wraak. 

De oudste van deze tragedies is De Offerplengsters van Aeschylus, het tweede deel van de Orestie, 

een trilogie627 gewijd aan Agamemnons familiegeschiedenis. Op aandringen van Electra neemt 

Orestes wraak voor de moord op zijn vader door zowel zijn moeder, Clytemnestra, als zijn 

stiefvader, Aegisthus te vermoorden. In Euripides’ Electra wordt Electra uitgehuwelijkt aan een 

boer, in de hoop dat hun eventuele kinderen minder geneigd zullen zijn wraak te nemen. Orestes 

doodt Aegisthus, Electra helpt hem bij het vermoorden van hun moeder. Sophocles’ versie, 

eveneens Electra genaamd, focust enerzijds op Electra’s verdriet en het plan om samen met haar 

zus Chrysothemis Aegisthus om te brengen, anderzijds op de komst van Orestes die 

Clytemnestra vermoordt en Aegisthus meeneemt naar een afgelegen plek om hem daar te 

vermoorden. 

2.4.1. Gyurkó’s Szerelmem, Elektra 

Jancsó vertrok voor de film van een bewerking uit 1968 van het verhaal uit de klassieke Electra-

tragedies door László Gyurkó, vriend van Jancsó en theaterauteur en -regisseur. Jancsó was 

gefascineerd door het stuk omdat het, vertrekkende van eeuwenoude klassieke tragedies, actuele 

vragen stelde.628 Het stuk was zo populair in Hongarije, dat het meer dan vijf jaar onafgebroken 

op de planken stond.629 Net als in de film, vormen Electra, Chrysothemis, Aegisthus en Orestes de 

hoofdpersonages. In de tweede helft van het stuk komt de tegenstelling tussen Electra en Orestes 

naar boven: Electra wil de wet tot op de letter naleven en daarom ook haar moeder vermoorden 

en geen clementie verlenen aan medestaanders van Aegisthus, Orestes toont zich pragmatischer. 

Electre, mon amour “se borne” à faire entrer dans son conflit le problème de la 

nature de la révolution : par le truchement du mythe antique, il essaie de faire 

la lumière sur un problème profondément moderne, profondément actuel, 

celui du but de la révolution. La révolution est-elle destinée, comme le croit 
                                                           
626 De dateringen van de Electra-tragedies is de volgende: De Orestie van Aeschylus 458 v.Chr., 
Electra van Euripides tussen 422 en 417 of 413 v.Chr., Electra van Sophocles 410 v.Chr. 
627 Tijdens de Dionysia stelden de dichters drie tragedies en één satire voor. De drie tragedies 
konden volledig onafhankelijke stukken zijn, of een eenheid vormen, zoals Aeschylus’ Orestie die 
volledig gewijd is aan de familietragedie rond Agamemnon en zijn kinderen. 
628 Haudiquet, "Entretien avec Miklos Jancso, Tamas Banovits, Janos Kende, Mari Töröcsik," 71. 
629 MacKinnon, K., Greek Tragedy into Film. London: Croom Helm, 1986, 117.  
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Électre, à réaliser les principes dans leur pureté intégrale, quitte à détruire tous 

ceux qui présentent la moindre faille ? Ou bien doit-elle réaliser – 

conformément au cours qui lui imprime Oreste – un pouvoir fait pour les 

hommes, pouvoir dont il faut user dans l’intérêt des hommes, et non pas 

contre eux, fût-ce au nom des principes ?630 

Het oorspronkelijk stuk werd in samenspraak met Jancsó voor de film herwerkt door Gyurkó en 

Gyula Hernádi, Jancsó’s vaste scenarist sinds begin jaren ’60. Het grootste deel van de dialogen 

uit de film vinden we terug in de toneeltekst.631 Een aantal dingen werden herplaatst voor de 

continuïteit van de film en voor de film werd de enscenering van de moord op Agamemnon 

geïntegreerd, evenals het volk dat Aegisthus als speelbal gebruikt eens Orestes zich kenbaar 

gemaakt heeft. De filmversie integreert daarenboven elementen uit de drie klassieke tragedies. 

Chrysothemis speelt enkel een rol in de Electra-tragedie van Sophocles en net als bij Sophocles, 

neemt Orestes Aegisthus mee naar een meer afgelegen plek om hem daar te vermoorden. Het 

huwelijk van Electra met een dwerg is dan weer een echo van Euripides, waar Electra met een 

nederige boer trouwt. Ook de komst van Orestes, vermomd als boodschapper, treffen we aan bij 

Euripides. Uit Aeschylus’ De Eumeniden, het derde deel van de Orestie, waar de instinctieve 

wraakzucht van Orestes vervangen wordt door rechtspraak voor een tribunaal, is dan weer de 

maatschappelijke evolutie geplukt, waarbij de tragedie een symbool wordt voor de overgang van 

bloedwraak naar democratische rechtspraak, wat aansluit bij Jancsó’s thema van de noodzaak 

van revolutie.  

2.4.2. Klassieke tragedies en hun maatschappelijke rol 

Rechtstreekse politieke verwijzingen waren zeldzaam in klassieke tragedies,632 er werd veeleer 

gebruik gemaakt van de mythologie om eventuele actuele verwijzingen onrechtstreeks te uiten. In 

de komedies633 waren de verwijzingen naar actualiteit frequenter, maar dan nog werd het publiek 

eerder individueel aangesproken dan dat men de toeschouwers als geheel of de maatschappij ter 

verantwoording riep.634 Toch hadden de tragedies ook een publieke functie en toonden de 

                                                           
630 Nagy, P.T., "Introduction," in Théâtre hongrois d'aujourd'hui, ed. Nagy, Péter Tibor. Budapest: 
Corvina, 1979, 19. 
631 Gyurkó, L., "Électre, mon amour," in Théâtre hongrois d'aujourd'hui, ed. Nagy, Péter Tibor. 
Budapest: Corvina, 1979. 
632 Carter vermeldt vier van de dertig bewaarde tragedies als rechtstreeks verwijzend naar de 
instellingen of ideologie van Athene: De Perzen en De Eumeniden van Aeschylus, De Smekelingen 
en De Kinderen van Herakles van Euripides. Carter, D.M., The Politics of Greek Tragedy. Bristol: Bristol 
Phoenix, 2007, 43. 
633 Een opvoering bestond uit drie klassieke tragedies en één komedie van dezelfde auteur. Voor 
ieder Dionysusfeest werden drie dichters aangeduid die elk zo een tetralogie regisseerden; op het 
einde van de feesten lauwerde men de door een jury gekozen winnaar. van Erp Taalman Kip, A.M., 
Bokkenzang. Over Griekse tragedies. Amsterdam: Athenaeum, 1997, 12-17. 
634 Carter, The Politics of Greek Tragedy. 23. 
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Dionysia635 ook de rijkdom en de macht van de polis. Zo werd het overschot van de schatkist 

getoond, gingen de belangrijkste personen van de polis rond in een optocht en werden 

individuen die zich verdienstelijk gemaakt hadden voor de polis gekroond. De Dionysia trokken 

een brede laag van de bevolking aan en de tragedies hadden dan ook gemeenschapsbevordering 

voor ogen: 

Tragedies can concern themselves with the life of the polis on a more personal 

level for its original audience members. Specifically, tragedy was understood 

to teach its audience to be good citizens, to be good members of the polis.636 

De context en functie van de klassieke tragedies verschilt dan ook van die van het Brechtiaans 

politiek theater,637 waarbij niet de emotionele identificatie of belevenis van de toeschouwer, maar 

de zelfreflectie en kritische blik op het gebeuren centraal staat.  

The political function of some modern plays is to provoke a radical response 

from the audience at least, to influence events at most, and in either case to set 

the drama against the political establishment. Fifth-century Athenian tragedy 

was part of the establishment: the whole festival was publicly appointed and 

parts of it were publicly financed. In addition, for all the assumed heroic 

universe, tragic poets were wont to set their plays against the familiar 

landscape of the classical Greek polis; and they tended to treat cities and their 

citizens with a degree of respect.638 

Jancsó’s film staat dichter bij een Brechtiaanse benadering dan bij een op emotionele belevenis 

gerichte werkwijze. Jancsó gaat niet zover dat de acteurs het publiek (of de camera) rechtstreeks 

aanspreken, maar door het gebruik van een mythologisch verhaal dat ver van ons af lijkt te staan, 

door de weidse, niet-gespecificeerde setting en het gebruik van folksongs tussen de actie door 

wordt toch Brechtiaanse vervreemding bereikt. Brechts doel van toneel als een representatie van de 

werkelijkheid was het verwerven van een kritisch perspectief waardoor de toeschouwer items uit 

het drama zoals sociale ongelijkheid of onrechtvaardigheid niet achter zich liet na het verlaten 

van het theater, maar zijn kritische houding mee nam naar buiten en de werkelijkheid zelf zou 

beïnvloeden.639 Zoals duidelijk zal worden, sluit dit perfect aan bij onze lezing van Jancsó’s film. 

                                                           
635 Het zesdaags festival in Athene waarbij de theateropvoeringen (een combinatie van tragedies, 
komedies en satires) centraal stonden. 
636 Carter, The Politics of Greek Tragedy. 70. 
637 Of van het door Brecht beïnvloede hedendaags theater. 
638 Carter, The Politics of Greek Tragedy. 159. 
639 Bradley, L.J.R., Brecht and Political Theatre? The Mother on Stage. Oxford: Oxford University Press, 
2006, 3-5. 
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2.4.3. Schematisch overzicht van de film 

Shot Duur Inhoud 

0 0’30 openingstitels 

1 1’15 langzame pan die galopperende paarden rond de setting in de mist volgt. Voice-over door 

Electra: “Cursed be every tyrant and blessed be every man who resists tyranny.” 

2 9’30 1ste dialoog tussen Electra en Chrysothemis; Chrysothemis raadt haar aan te vergeten 

Electra, tussen in strakke lijnen opgestelde figuranten bewegend, stelt zich op als het geweten 

van het volk. “While one person lives who doesn’t forget, no one can forget.” 

Electra predikt bij de grafheuvel om de dood van Agamemnon niet te vergeten. Aegisthus en 

zijn handlanger laten het volk de oren bedekken; ze verantwoorden de moord door te zeggen 

dat hun heerschappij orde en gemoedsrust gebracht heeft. Electra zegt dat ze op Orestes wacht 

om de wraak te voltrekken; Aegisthus toont haar een lijk en zegt dat het Orestes is, wat Electra 

ontkent.  

3 10’10 2de dialoog tussen Electra en Chrysothemis; zij vraagt Electra het leven te aanvaarden zoals het 

is 

enscenering van de moord op Agamemnon. Daarbij wordt ook de volledige familie gesitueerd: 

zijn vrouw Clytemnestra, de kinderen Electra, Chrysothemis en Orestes, de broer van 

Agamemnon Aegisthus 

4 2’25 Aegisthus ziet angst als essentieel deel van een koninkrijk; hij en zijn handlanger verwijten 

Electra gestoord te zijn; ontevredenheid dreigt de orde te verstoren.  

5 8’45 georchestreerde lofbetuiging door het volk op Aegisthus 

huwelijk van Electra met een dwerg 

aankomst van de vreemdelingen; zij brengen de boodschap dat Orestes dood is 

moord door Electra op ‘de boodschapper’ 

6 8’50 Electra wordt ter dood veroordeeld 

Electra krijgt een laatste kans op clementie maar gebruikt die gelegenheid om een laatste keer 

haar standpunt te verwoorden; het volk bedekt zijn oren. 

Electra herkent in de verrezen boodschapper Orestes; Aegisthus wordt gevangen door Orestes 

7 0’55 massachoreografie van het volk dat vrij beweegt; Orestes en Electra zijn herenigd 

8 1’25 langzame pan die galopperende paarden rond de setting in de mist volgt 

9 6’55 Aegisthus gevangen in het net; zijn handlanger en vrouw worden gedwongen naakt te dansen 

het volk uit zijn vreugde 

10 3’45 Aegisthus wordt op de grote bol geplaatst ; Orestes doodt de handlanger 

11 7’20 Aegisthus op de bol als speelbal van het volk dat hem omsingelt 

Aegisthus tracht te vluchten, maar Orestes doodt Aegisthus 

de dubbele zelfmoord van Electra en Orestes 

12 8’10 Electra en Orestes verrijzen 

Electra en Orestes stijgen op met de rode helikopter; voice-over: legende van de vuurvogel 

vreugdedans door het volk na de landing van Electra en Orestes, The Peacock Has Alighted 

0 2’00 Eindtitels 

Tabel 8: Schematisch overzicht van de film 
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2.4.4. Echo’s van de klassieke Electra-tragedies 

2.4.4.1. Aeschylus’ Orestie: van wraak naar gerechtigheid 

Zoals vermeld, wordt in Electra, My Love ruim de tijd genomen om de situatie te schetsen. 

Ondanks het langzame tempo, wordt de rode draad van de film onmiddellijk duidelijk gemaakt 

in de eerste shot, een langzame pan rond de setting en Electra in voice-over : 

I, Electra, am speaking. Truth speaks and the law. Cursed be every tyrant and 

blessed be every man who resists tyranny. Blessed be every man whom 

a tyrant destroys.640 

Wat later zegt ze tegenover Aegisthus: 

You know I can’t kill you. But neither can you: you have no power over me. 

[…] You have no power over me because I am justice.  

Electra beroept zich op gerechtigheid en rechtspraak. In Aeschylus’ Orestie wordt de overgang 

geschetst van een concept van waarheid. Instinct ruimt plaats voor rede, wraak voor rechtspraak: 

In the full Aeschylean conception the Dikê641 which is divine and unchanging 

takes root in a particular human context; it grows to maturity through nurture 

in legal forms and processes and finally flowers as civic virtue. The brute 

instincts of blind retribution have been civilized and given a place in human 

society. The family blood-feud has been made forever obsolete, to be replaced 

by the new and higher morality of the polis.642 

Daarmee verwees Aeschylus naar de hervormingen van Ephialtes in 462–461 v. Chr., drie jaar 

voor hij de Orestie schreef. Epialthes en Pericles hervormden de Areopaag van aristocratische 

senaat en raad van toezicht tot louter een rechtbank die moord berechtte. In plaats van geworteld 

te blijven in het aristocratische systeem, werd het een democratische rechtbank met een jury van 

leken.643 In het laatste deel van de Orestie, de Eumeniden, wordt de oprichting van de Areopaag 

beschreven, waarbij de godin Athene (eveneens patrones van de stad) burgers van Athene kiest 

als jurylid in het proces tegen Orestes. De beschrijving van de rechtspraak loopt eveneens parallel 

                                                           
640 De cursieve citaten zijn telkens afkomstig uit de film, met Engelse ondertitels uitgebracht door 
Facets (2003). 
641 Rechtvaardigheid. 
642 Podlecki, A.J., The Political Background of Aeschylean Tragedy. Michigan: The University of 
Michigan Press, 1966, 78. 
643 In De Eumeniden wordt ook verwezen naar de alliantie van 461, waarbij Athene een 
bondgenootschap sloot met Argos en tegenover Sparta kwam te staan. Binnen ons onderzoek is 
dit minder relevant. 
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met de werking van de Areopaag.644 De ‘lex talionis’ – oog om oog – wordt vervangen door 

rechtspraak; de Areopaag wordt symbool voor het geweten van de stad; haar burgers worden 

verondersteld hun geweten, hun begrip en omgang met goed en kwaad daaraan aan te passen.645 

Maar ondanks de rechtstreekse verwijzing van Aeschylus naar de hervorming van de Areopaag, 

is dit eerder een invloed op het werk dan dat het de kern van de betekenis uitmaakt.646 De 

verwijzing naar actualiteit in de Orestie is meer algemeen een oproepen tot nadenken over het 

concept van waarheid en gerechtigheid. Aegisthus verantwoordt in het eerste deel, Agamemnon, 

de moord door Clytemnestra op Agamemnon door te verwijzen naar het feit dat Agamemnons 

vader twee broers van Aegisthus vermoordde omdat diens vader, Thyestes, overspel gepleegd 

had met zijn vrouw. De moord op Agamemnon wordt vanuit zijn standpunt wraak voor de 

moord op zijn twee broers. In het tweede deel, De Offerplengsters, wordt de wraak van Electra en 

Orestes als rechtvaardig bestempeld.647 In het derde deel, De Eumeniden, wordt recht en onrecht 

gewogen en wanneer bij de stemming op het einde het aantal voor- en tegenstemmen gelijk is, 

wordt Orestes vrijgesproken: vergiffenis moet primeren op wraak (terwijl Orestes handelde uit 

wraak…). Door in de trilogie verschillende waarheden (of verantwoordingen voor de moorden) 

op elkaar te laten volgen, suggereert Aeschylus dat de waarheid afhankelijk is van het standpunt, 

en het dus beter is de beoordeling en rechtspraak over te laten aan onafhankelijke juryleden. 

 

Ook in de film komt deze maatschappelijke verandering aan bod, zowel de verantwoordelijkheid 

van het individu als de wens een betere samenleving te stimuleren. Electra wil niet louter wraak 

nemen voor de moord op haar vader, maar vooral een meer rechtvaardige gemeenschap in het 

leven roepen.648 Jancsó gebruikt een niet-gedefinieerd mythisch verleden waarmee hij 

onrechtstreeks kan alluderen op de Hongaarse revolutie. Wat de rechtspraak betreft, laat Jancsó 

in Electra, My Love minder speelruimte om verschillende standpunten en visies tegen elkaar af te 

wegen. Aegisthus zal geïsoleerd worden, al biedt hij een tegenstem die de gebeurtenissen tracht 

te verantwoorden en zijn heerschappij tracht te verdedigen:  

A ruler knows that to keep order in his kingdom roads must be paved with 

skulls and walls plastered with cries. I don’t like blood, Electra. But it 

buys order.  

De moord op Agamemnon wordt door Aegisthus verantwoord door de zogenaamde 

ontevredenheid van het volk onder zijn heerschappij (Agamemnon was tien jaar lang aanvoerder 

van het Griekse leger bij de oorlog tegen Troje en dus lange tijd afwezig in zijn eigen polis), 

waarop Clytemnestra de hulp van zijn broer Aegisthus inriep. Aegisthus profileert zichzelf echter 

                                                           
644 Storey, I.C. and Allan, A., A Guide to Ancient Greek Drama. Oxford: Blackwell Publishing, 2005, 
69. 
645 MacLeod, C.W., "Politics and the Oresteia," The Journal of Hellenic Studies 102(1982): 135-136. 
646 Ibid.: 144. 
647 Zie bijvoorbeeld de aanhef van het afsluitende koorlied (vers 935): “Ook over Priamos’ stad 
daalde ten slotte wraak, daalde gerechtigheid.”  
648 MacKinnon, Greek Tragedy into Film. 120. 
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duidelijk als tiran. Zo neemt het volk afstand na een symbolische enscenering van de moord op 

Agamemnon in bad. Enerzijds kan dit gelezen worden als afstand van de oude heerschappij, 

anderzijds evenzeer als een terugtreden uit verschrikking, wat versterkt wordt door het 

verschijnen van een aantal mannen die met klakkende zweep voor de voeten van het volk gaan 

lopen. In de vierde shot, die slechts een drietal minuten duurt, wordt angst geschetst als een 

essentieel onderdeel van een koninkrijk: een koning moet zijn onderdanen vrezen opdat zij hem 

zouden vrezen. 

Van een dialoog of evenwicht tussen Aegisthus’ en Electra’s standpunt is weinig sprake. 

Aegisthus is de schurk, Electra diegene die symbool staat voor het recht op waarheid. Op de 

opmerking van een medestander van Aegisthus dat het volk tevreden is sinds hij aan de macht is, 

antwoordt Electra dat varkens in de modder ook tevreden zijn, maar dat zij de mensen een 

geweten wil blijven schoppen en blijft wachten op Orestes om gerechtigheid te laten geschieden. 

Daarop neemt Aegisthus haar mee tot bij een lijk waarvan wordt gezegd dat het Orestes is, wat zij 

ontkent. Aegisthus zegt dat hij, om hen gerust te stellen, het volk wijsgemaakt heeft dat het 

Orestes is. Electra antwoordt:  

Lies polute all, like the plage. 

Electra lijkt de waarheid in pacht te hebben, en in de film zegeviert haar revolutie. 

2.4.4.2. Sophocles’ Electra: homerische held of compromis? 

Sophocles’ Electra is de enige Electra-tragedie waar ook Chrysothemis aanwezig is. De tragedie 

bevat twee dialogen tussen Electra en Chrysothemis. Tijdens de eerste dialoog, in de eerste scène, 

toont Chrysothemis zich begripvol voor Electra’s rouw en misnoegen, maar blijft ze erbij dat het 

geen zin heeft zich te verzetten tegen de macht van Aegisthus. Toch toont ze zich sterk genoeg 

om ook in naam van Electra een symbolische offergave te brengen op het graf van Agamemnon. 

In de tweede dialoog bij Sophocles, gesitueerd nadat de boodschappers de (als list verzonnen) 

dood van Orestes hebben aangekondigd, tracht Electra tevergeefs haar zus ertoe over te halen 

samen Aegisthus te vermoorden. Roem zal hun deel worden, als vrouwelijke helden zullen ze 

door de bevolking op handen gedragen worden. Electra wordt, zoals de meeste protagonisten in 

Sophocles’ tragedies, getypeerd als homerische held, de moord op Aegisthus en Clytemnestra als 

een te rechtvaardigen daad.649 Homerische helden die Athene nodig had in de Peloponnesische 

oorlog die toen woedde? 

 

In de film gebruikt Jancsó de figuur van Chrysothemis eveneens om de drang naar compromis en 

het zich schikken naar de situatie te schetsen. Tijdens de dialoog in de derde shot tussen Electra 

en Chrysothemis, die Electra aanraadt te vergeten wat dag op dag vijftien jaar geleden gebeurde, 

herhaalt Electra meermaals: 

                                                           
649 Lloyd, M., Sophocles. Electra. London: Duckworth, 2005, 99-100. 
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While one person lives who doesn’t forget, no one can forget. […] If crime is 

not punished, law ceases to be. And without law there is no world, and 

man is not man.  

Chrysothemis heeft zich neergelegd bij de situatie en trekt zich op aan het geluk dat haar 

kinderen en haar man haar brengen. Waar voor haar het leven doorgaat, kan het leven voor 

Electra pas verder gaan nadat gerechtigheid geschied is. Wanneer een kleine groep mensen, 

afgescheiden van de massa die af en aan op de achtergrond heen en weer beweegt, de herinnering 

oproept aan wat vijftien jaar geleden gebeurde, antwoordt een kompaan van Aegisthus: 

Guilty is the kind who burdens his people with freedom. The simple man 

can’t cope with it.  

Later650 in de film zegt Aegisthus iets gelijkaardigs: 

Happy is the man who knows by waking what the day will bring. 

Zich in onwetendheid hullen vergroot de overlevingskansen, maar bevestigt eveneens de 

tirannie. Electra pleit dan ook voor het opnemen van verantwoordelijkheid. 

2.4.4.3. Euripides’ Electra : de verantwoordelijkheid van het individu 

Euripides schreef Electra eveneens ten tijde van de Peloponnesische oorlog (431–404 v. Chr.), 

waarbij Athene en Sparta (beide versterkt door bondgenoten) tegenover elkaar stonden. De 

Peloponnesische oorlog speelde zich in meerdere fases en op meerdere strijdkampen af. In 413, 

het vermoedelijke jaar van de opvoering van Electra, beslisten de Atheense autoriteiten om een 

nieuw leger naar Syracuse (Sicilië)651 te sturen, in de hoop het beleg dat al twee jaar duurde te 

kunnen beslechten. In 415 waren enkele Griekse steden op Sicilië immers in opstand gekomen 

tegen de grootste stad op het eiland en Athene hoopte door Syracuse op de knieën te dwingen 

haar eigen aanzien én invloed in het westen van de Middellandse Zee te vergroten. Een expeditie 

die voor Athene op een fiasco zou uitlopen. 

Een grotere invloed op Euripides’ tragedie dan deze maatschappelijke context, heeft de filosofie 

van Socrates (ca. 470–399 v. Chr.). Socrates benadrukte de noodzaak van een ethische 

wereldbeschouwing waarin de mens centraal staat en waarbij de rede als norm van het menselijk 

handelen wordt beschouwd, boven traditie of instinct.652 Ook bij Euripides is het tot een breuk 

gekomen in de relatie tussen god en mens: 

De mens is een wezen geworden dat onafhankelijk handelt, een vrije keuze 

heeft en verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Zijn noodlot ligt in zijn 
                                                           
650 5de shot, 7’45 
651 Gesticht als kolonie van Korinthe in de 8ste eeuw voor Christus. 
652 De Strycker, E., Beknopte geschiedenis van de antieke filosofie. Kapellen: Pelckmans, 1987, 64. 
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eigen aard, zijn passies en impulsen, waarover geen god macht uitoefent. Nu 

is het de mens die de god ter verantwoording roept en beschuldigt, of twijfelt 

aan zijn bestaan.653 

In Electra doodt Orestes zijn moeder omdat het orakel van Delphi, gewijd aan de god Apollo, hem 

dat opgedragen had. Bij Aeschylus en Sophocles wordt dit niet in vraag gesteld, Euripides 

suggereert dat de goden niet te vertrouwen zijn door aan het slot van de tragedie Castor en 

Pollux654 te laten verschijnen met onder meer de woorden: 

Zoon van Agamemnon, luister. 

Wij zijn Zeus’ tweelingzonen, broers van je moeder.655 

Castor en mijn broer Pollux spreken u toe. 

Zo-even hebben wij een storm bedaard die de schepen striemde, 

en wij zijn naar Argos gekomen toen we zagen 

hoe onze zuster, je moeder, werd vermoord. 

Zij heeft haar verdiende straf ontvangen, 

en toch heb je een goddeloze daad gepleegd.656 

Orestes’ moord op Clytemnestra en Aegisthus is zowel een goddeloze daad waarvoor hij 

verantwoording moet afleggen, als een verdiende straf. De individuele verantwoordelijkheid 

betekent een wikken en wegen van meerdere standpunten. 

 

Jancsó benadrukt de individuele verantwoordelijkheid door ze tegenover de passiviteit van het 

volk te zetten. Zo begint de vijfde shot met een lofbetuiging aan het adres van de koning en het 

volk dat hem, in antwoord op wat hen voorgezegd wordt, in koor bedankt voor alle voorspoed, 

van een goede oogst tot de gezondheid van de kinderen. Het volk echoot wat hun gedicteerd 

wordt.  

Daarop volgt het huwelijk van Electra met een dwerg, waarbij ze Aegisthus zegt hem niet te 

zullen doden omdat na zijn dood toch een andere tiran zou opstaan. Daarna komen drie 

vreemdelingen aan met de boodschap dat Orestes dood is. (Bij Euripides huwt Electra met een 

arme boer; ook de komst van Orestes vermomd als boodschapper van zijn eigen dood komt uit 

Euripides.) Aegisthus roept het uit; Electra doodt de boodschapper van het slechte nieuws. 

De strijd tussen passiviteit en verantwoordelijkheid komt opnieuw naar boven in de volgende 

scène. Aan het begin van de zesde shot wordt Electra voor die moord ter dood veroordeeld, maar 

ze krijgt van Aegisthus een gratievoorstel als ze tegenover iedereen bekent dat ze tot op heden 

                                                           
653 Courteaux, W. and Claes, B., "Inleiding," in Na de val van Troje, ed. Euripides. Kapellen: Ambo, 
1996, 13. 
654 Zonen van Zeus en Leda. 
655 Castor en Pollux worden ook wel eens de zonen van Leda’s echtgenoot, Tyndareos genoemd. 
Na de gemeenschap met Zeus zou Leda ook met haar man geslapen hebben, om eventuele 
‘sporen’ van de onkuisheid uit te wissen. Zo zouden zij de broers van Helena en Clytemnestra 
kunnen zijn. 
656 Euripides, "Na de val van Troje." 119. 
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fout gehandeld heeft, verkeerd geoordeeld heeft. Electra grijpt die kans aan om een laatste keer 

haar gal te spuwen en tracht het volk op zijn medeverantwoordelijkheid door passiviteit te 

wijzen: 

You prefer a life of lies to speaking the truth once. To rot, trembling in the 

filth, rather than face death once. You’ve kissed the killer’s feet. Where 

has it got you? You’ve lied the stars from the sky. Where has it got you? 

You bought happiness and got terror. Did you get peace? Where has it 

got you? You got only fear. Tell me honestly, was it worth it?  

Maar terwijl Electra doorheen de massa beweegt, bedekken de mensen langs welke ze passeert, 

met hun handen de oren. Aegisthus vertelt het volk dat hij nu geen andere keuze heeft dan 

Electra te veroordelen, dat de wet voor iedereen geldt, ook voor de dochter van zijn broer, en dat 

het volk door zijn heerschappij en respect voor de wet gelukkig is – maar terwijl hij dat wil 

beklemtonen, krijgt het volk geen gelegenheid om het al dan niet te beamen, omdat ze letterlijk 

opgezweept worden en uit angst weglopen…  

 

2.5. De apotheose  

2.5.1. Van wraak tot hoop op een betere toekomst 

Het is pas eens Orestes zich kenbaar maakt en Aegisthus klem zet, dat het volk een kentering 

doormaakt. Terwijl Aegisthus het volk toespreekt, herkent Electra de boodschapper, die weer 

opgestaan is, als Orestes. Die roept Aegisthus, vangt hem in een net en houdt hem de dolk voor 

waarmee hij zijn broer doodde – Agamemnon, die een slecht leider was omdat hij zijn volk 

vrijheid schonk… Eens deze teerling geworpen is, schaart het volk zich achter Electra en Orestes. 

Terzelfder tijd wordt het motief uit de klassieke tragedies voor de opstand tegen tirannie 

getransformeerd. De opstand van Electra is in de klassieke tragedies voornamelijk ingegeven 

door wraak, wraak voor het doden van haar vader Agamemnon. In het stuk van Gyurkó en 

Hernádi ontstaat er op het einde een discussie tussen Electra en Orestes, die algemene clementie 

wil verlenen. Electra’s wraakzucht is zo groot dat ze ieder die de tiran geholpen heeft, wil doden. 

In het stuk doodt Orestes uiteindelijk Electra, omdat hij zijn zus zelf tot een nieuwe tiran ziet 

uitgroeien. Voor de film veranderde Jancsó het einde: 

A l’époque, comme au stade d’évolution où se trouve notre société, nous 

avons voulu suggérer que le peuple, dans son ensemble, ne peut être tenu 

pour responsable de la tyrannie, même s’il y a plus ou moins consenti ; que 

pour construire un socialisme authentique, il était possible de faire l’économie 

de la vengeance exercée contre, disons des coupables ou des délinquants mineurs, 

appartenant au peuple, et qui, d’une manière ou d’une autre, avaient pu 

participer à l’oppression ; qu’il fallait avoir assez de force et d’intelligence 
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pour trouver des solutions aux problèmes sur lesquels, tous autant que nous 

sommes, nous ne cessons de nous interroger, de par le monde : Qu’est-ce que 

l’oppression ? Quelles forces met-elle en jeu ? Comment s’organiser pour lui 

résister efficacement ?657 

Jancsó verbreedt het element van de wraak als drijfveer door er evenzeer de hoop op een betere 

samenleving aan toe te voegen. De film gaat verder dan persoonlijke wraakmotieven: Electra 

plaatst haar houding en haar acties duidelijk binnen een breder maatschappelijk kader en wil niet 

enkel wraak maar ook meer gerechtigheid voor iedereen. De film wordt zo een parabel over de 

noodzaak van revolte en revolutie. 

2.5.2. De val van de tiran 

De daaropvolgende shot (7,1’ lang) toont een herenigde Electra en Orestes terwijl het volk rond 

hen een vreugdedans uitvoert – sneller en vrijer van beweging dan alle eerdere choreografieën in 

de film. Deze shot wordt gevolgd door een travelling longshot terwijl paarden en ruiters rond de 

locaties van de schuur en het paleis rijden. De negende shot is opnieuw een ware long take en 

begint met Aegisthus, gevangen in het net, gevangen in een cirkel van in de grond gestoken 

zwaarden – enerzijds een afscheiding, anderzijds een symbool voor het zwaard dat vrede vindt, 

de rust die weerkeert. Aegisthus’ handlanger en zijn vrouwelijke kompaan worden door Electra 

gedwongen naakt de duiven te voeren en te dansen. Electra vraagt Orestes of hij niet wil feesten, 

omdat een volk dat zo lang onderdrukt geleefd heeft, zijn vreugde en haat wil uiten, wraak wil. 

De volgende shot bouwt voort op Electra’s wens de zege te vieren. Aegisthus wordt op een 

manshoge bal geplaatst, voortgeduwd door anderen – Aegisthus als speelbal in de handen van de 

anderen. 

 

 
Afbeelding 33: Aegisthus als speelbal van het volk 

 

Orestes geeft Aegisthus’ handlanger en zijn vrouw hun kleren terug en doodt de handlanger. 

Bloed kleeft aan zijn handen, die hij geschrokken in de lucht steekt. Aan het begin van de elfde 

shot, na deze moord, komt het volk toegesneld, omsingelt het Aegisthus op de bol en roept 

“Dood aan de tiran!”. Door de volksvreugde te laten uitbreken nog voor Aegisthus vermoord is 

                                                           
657 Haudiquet, "Entretien avec Miklos Jancso, Tamas Banovits, Janos Kende, Mari Töröcsik," 74. 
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en door de dood van Aegisthus als een wens van het volk te uiten, wordt het motief van 

individuele wraak verbreed tot een maatschappelijke revolutie. 

De bol wordt de lucht in geduwd en eens Aegisthus er vanaf gevallen is, wordt de bal als een 

trofee op en neer gegooid. Aegisthus probeert te vluchten, maar Orestes zegt hem dat het 

hopeloos is: 

Fear is what binds people to a tyrant. When his power ends, even his best men 

leave him.  

Aegisthus wordt door enkele van zijn vroegere soldaten van zijn paard geduwd, waarop Orestes 

hem doodschiet. Daarop lopen Orestes en Electra de open ruimte in, als wilden ze alles de rug 

toekeren, maar keren toch terug tot de gemeenschap. Orestes loopt daarbij door een grote massa 

mensen die als dood neerliggen op de grond, zoals Aegisthus ze twee shots ervoor aanmaande 

om te bidden voor de ter dood veroordeelde Electra, alsof het volk zich buiten alles stelt wat met 

verantwoordelijkheid te maken heeft: ze nemen het niet op voor Electra, maar evenmin voor 

Aegisthus als Orestes hem roept en vermoordt. Orestes en Electra vermoorden daarop elkaar, 

vanuit de overtuiging dat ze elke dag opnieuw zullen sterven (en verrijzen). Orestes spreekt 

daarbij een sleutelzin uit: 

Do we have the strength to start each day anew? 

In de laatste long take worden Electra en Orestes opnieuw verenigd. Beide stijgen op met een 

rode helikopter terwijl achter hen de vuurpijlen (vreugdevuur?) neerregenen. De helikopter landt, 

en Electra en Orestes voegen zich bij de vreugdedans van het volk terwijl verwezen wordt naar 

de legende van de vuurvogel.  

 





 

 

Geschiedenis is niet wat er gebeurd is. Geschiedenis is alleen maar wat historici ons vertellen.  

Er was een patroon, een plan, een beweging, expansie, de opmars van de democratie; 

het is een wandtapijt, een stroom van gebeurtenissen, een complex verhaal, vol verbanden, uitlegbaar. 

Van het ene mooie verhaal komt het andere. 

JULIAN BARNES, Een geschiedenis van de wereld in 10 ½ hoofdstuk 
 

 

3. Historiserende lectuur 

Waar we in het voorgaande deel de historische gebeurtenissen bekeken vertrekkend vanuit de 

film en de nadruk lag op hoe die gebeurtenissen gestalte krijgen of geïnterpreteerd kunnen 

worden, ligt in dit deel de klemtoon op hoe een historiserende lectuur gestimuleerd wordt, welke 

kenmerken en verwijzingen het lezen van de historische film als een visie op de geschiedenis 

vorm geven, en welke historische echo’s daardoor opgeroepen worden.  

 

3.1. Geschiedenis als bron van universele thema’s 

In Electra, My Love zijn er geen rechtstreekse verwijzingen naar concrete historische 

gebeurtenissen. Net zoals in Pasolini’s Edipo Re (1967) of Medea (1969) zijn tijd en ruimte niet 

gespecificeerd en universeel.658 De historische periode waarin de film zich afspeelt, wordt bij 

Jancsó de achtergrond waartegen hij meer universele thema’s belicht. 

Thus, historiography is often subsumed under the investigation of the 

individual’s moral reconciliation in the face of what has usually been 

experienced as an adverse and hostile flow of history.659 

Zelfs Jancsó’s films die dichter bij reële historische gebeurtenissen staan, zoals The Round-Up of 

The Red and the White, focussen veel meer op de psychologische dan op de historische 

ontwikkelingen.660 Toch betekent dit niet dat Jancsó niets over geschiedenis vertelt. Jancsó 

beschouwt zichzelf expliciet als een verteller die door zowel de geschiedenis als de actualiteit 

beïnvloed is.661 In een ander interview antwoordt hij het volgende op de vraag of de historische 

referenties in Fényes szelek (Sparkling Winds, 1969) louter een vertrekpunt zijn of meer precies: 

Vous savez, dans l’histoire, il n’y a pas de référence vraiment précise. Je suis 

vieux et j’ai pas mal étudié: le droit, l’ethnologie, l’histoire des arts... et je crois 

                                                           
658 Met uitzondering van de proloog en epiloog van Edipo Re. 
659 Iordanova, Cinema of the Other Europe. The Industry and Artistry of East Central European Film. 
48. 
660 Nemeskürty, Word and Image. History of the Hungarian Cinema. 200. 
661 Haudiquet, "Entretien avec Miklos Jancso, Tamas Banovits, Janos Kende, Mari Töröcsik," 84. 
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savoir qu’il n’y a pas d’histoire, il n’y a que votre histoire. Tout historien écrit 

seulement son avis sur l’histoire. En ce moment, je lis beaucoup d’écrits 

anarchistes, ou sur l’anarchisme, où j’apprends des choses très intéressantes. 

J’ai lu par exemple la description de la première Internationale par des 

témoins de l’époque. Eh bien cette description est complètement différente de 

celle de Marx, qui y était également présent. Il n’existe pas d’histoire écrite, il 

n’existe que des écrits sur l’histoire.662 

Jancsó erkent dat een exacte weergave van geschiedenis onmogelijk is, dat ieder historisch 

verhaal aangevuld kan worden met andere visies en versies. Bovendien focust hij in plaats van op 

particuliere gegevens veel meer op universaliteit van historische gebeurtenissen, op weerkerende 

verhoudingen tussen machthebbers en onderdanen. De achtergrond van de gerepresenteerde 

periode wordt niet of minimaal geschetst, niet omdat Jancsó vertrekt vanuit de vooronderstelling 

dat de kijker de historische context kent, maar eerder omdat hij verkiest dat de kijker de aandacht 

richt op meer algemene thema’s binnen het historisch verhaal.663 De poëtische beeldtaal, het 

vermijden van rechtstreekse verwijzingen en de focussen op de sociale verhoudingen tussen de 

mensen, of ook de manier waarop geweld weergegeven wordt, versterken de aandacht voor een 

meer algemene boodschap. Zo is het geweld dat gebruikt wordt in Electra, My Love, voornamelijk 

psychologische druk; zelfs de verschillende moorden – die op de Orestes vermomd als 

boodschapper, op de handlanger, op Aegisthus, en tussen Orestes en Electra onderling – worden 

“sensueel, esthetisch, quasi aantrekkelijk”664 weergegeven. Het geweld explodeert niet, maar voelt 

aan als een subtiel nevenverschijnsel om tot verandering te komen. 

 

In zijn historische films ziet Jancsó historische verandering als een proces van passiviteit tot 

revolutie. Onderdanen zijn gevangenen van de geschiedenis die zich boven hun hoofd afspeelt.665 

De enige manier om zich aan dit passief lot te onttrekken, is in opstand komen. In eerdere films 

zoals The Red and the White is het individu nog totaal ondergeschikt aan de massa,666 in Electra, My 

Love wordt het vuur aan de lont gehouden op aansturen van één individu dat de cruciale vragen 

en daden stelt of (een deel van) een groep achter zich weet te scharen. Dat individu treedt op als 

katalysator voor een grotere groep: door de problemen te benoemen, wordt wrevel opgewekt en 

wordt gemobiliseerd tot participatie aan het verzet. In de vroegere films van Jancsó levert dit 

verzet dikwijls niets op: de opstandelingen worden verraden, verlaten, in de rug geschoten. Op 

basis daarvan wordt Jancsó’s visie op geschiedenis als pessimistisch omschreven, als een 

voortdurende terugkeer van dezelfde problemen, waarbij de hoop op een betere toekomst niet 

                                                           
662 Comolli, J.-L. and Delahaye, M., "Entretiens avec Jancso Miklos," Cahiers du Cinéma 212, no. 5 
(1969): 27. 
663 Horton, A.J., "The Aura of History. The Depiction of the Year 1919 in the Films of Miklós Jancsó," 
Kinoeye 3,  no. 3 (2003), http://www.kinoeye.org/03/03/horton03.php. 
664 Bachmann, G., "Interview avec Miklos Jancso," Cinéma 74 186, no. 4 (1974): 106. 
665 Estève, M., "L'homme face à la violence," in Le nouveau cinéma hongrois, ed. Estève, Michel 
and Astre, G.-A. Paris: Lettres modernes Minard, 1969, 139. 
666 Johnson, M., "Paradoxical Phase. Miklós Jancsó and the Comedy of War,"  
http://www.utexas.edu/ftp/depts/eems/Jancs_.html.  
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gerealiseerd kan worden.667 Toch is deze stelling over Electra, My Love ons wat overdreven: in de 

latere films, zoals Electra, My Love, is wel degelijk hoop aanwezig:  

Par le détour du mythe, Jancsó revient à l’histoire hongroise, mais élargit son 

propos: c’est le débat de toutes les épurations qu’il suggère, avec une 

conclusion d’un volontarisme inhabituel. L’hélicoptère rouge qui emporte (et 

emportera indéfiniment) Électre et Oreste, morts et ressuscités, c’est, 

explicitement, “l’oiseau de feu de la Révolution qui vole d’Est en Ouest”.668 

De verrijzenis en het feit dat de helikopter opnieuw landt en Electra en Orestes uitstappen, laat de 

hoop open dat Electra en Orestes een meer rechtvaardige samenleving kunnen bewerkstelligen. 

 

3.2. Post WOII, de Hongaarse revolutie en de nadagen 

Door de nadrukkelijke oproep tot revolutie tegen een dictatuur, creëert Jancsó een opening om 

een parallel te trekken naar de recente Hongaarse geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog.  

Op breed maatschappelijk vlak zorgde het regime van Mátyás Rákosi, stalinistisch leider, in de 

tweede helft van de jaren ’40 en begin jaren ’50 voor strikte beperkingen. Nadat de communisten 

de verkiezingen wonnen in november 1947 met 22,3% van de stemmen, trokken die alle macht 

naar zich toe, een evolutie die al in de jaren ’46 en ’47 gestart was. De partij van de kleine 

landbouwers, de sociaal-democraten, de onafhankelijkheidspartij en de democraten, met alle vier 

ongeveer 15% van de kiezers achter zich,669 werden systematisch zwart gemaakt of monddood 

door infiltratie van communisten; andere kleinere partijen werden genegeerd en tegengewerkt. 

Industrie en banken werden onder staatscontrole geplaatst en genationaliseerd. De 

sociaaldemocraten en de communisten vormden de nieuwe Arbeiderspartij (Magyar Dolgozók 

Pártja of MDP), die bij de verkiezingen van 1949 95,6% van de stemmen behaalden en een 

éénpartijensysteem instelde.670  

Onder leiderschap van Rákosi, premier, begonnen systematische verdachtmakingen, arrestaties 

en veroordelingen van vooraanstaanden die of niet binnen de lijnen liepen of door hun invloed 

een bedreiging vormden voor Rákosi’s macht. Zelfs partijgetrouwen werden geliquideerd.671 De 

democratische ontwikkeling werd in de kiem gesmoord en vervangen door een dictatuur van de 

communisten, een totalitair regime dat alles van bovenaf regelde. Massale repressie en terreur 

van de geheime politie vestigden een schrikbewind. Een geforceerde industrialisatie, 

nationalisatie van alle bedrijven met meer dan tien werknemers en gedwongen collectivisatie van 
                                                           
667 Bachmann, "Janscó's Elektra: Jancsó Plain," 220. 
668 Jeancolas, Miklós, István, Zoltán et les autres. 105. 
669 Respectievelijk 15,4; 14,9; 13,4 en 16,4 %. 
670 Hoensch, J.K., A History of Modern Hungary, 1867-1994. London: Longman, 1996, 183-192. 
671 Kolosi, T. and Rose, R., "Scaling Change in Hungary," in A Society Transformed. Hungary in Time-
Space Perspective, ed. Andorka, Rudolf, et al. Budapest: Central European University Press, 1999, 8-
9. 
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de landbouw verhoogden de afhankelijkheid van Rusland (o.m. voor natuurlijke grondstoffen om 

de industrie draaiende te houden) en zorgden voor economische achteruitgang in plaats van 

vooruitgang.672  

Na de dood van Stalin in 1953 werden in de Sovjet-Unie de stalinisten opzijgeschoven door meer 

gematigde communisten, een evolutie die ook in de satellietstaten doorgeduwd werd. In 

Hongarije werd Rákosi onder druk van de Russische premier Georgi Malenkov opzijgeschoven 

en onder leiding van Imre Nagy volgde een eerste periode van sociale en politieke dooi met onder 

meer amnestie voor ruim 25.000 politieke gevangenen, het aan banden leggen van de controles 

door de staatsveiligheid en het prioritair investeren in voedingsindustrie en landbouw in plaats 

van in zware industrie.  

Nadat in april ’55 Nikita Chroesjtsjov premier werd van de Sovjet-Unie, werd Nagy opnieuw 

opzij geschoven ten voordele van Rákosi. Chroesjtsjov wilde echter de destalinisatie verderzetten 

en schoof Rákosi aan de kant in juli 1956. Ernö Gerö, rechterhand van Rákosi, werd premier, maar 

kon de ontevredenheid van de bevolking, die aangemoedigd door de destalinisatie in de Sovjet-

Unie meer vrijheid en vooruitgang wilde, niet stuiten.  

Op 23 oktober 1956 groeide een solidariteitsbetoging met de arbeiders uit het Poolse Poznan673 uit 

tot een anti-Russische opstand, aangestuurd door hervormingsgezinde communisten en 

anticommunisten. Men eiste snellere hervormingen, meer economische autonomie, 

democratisering en politieke onafhankelijkheid. In de hoop de ontevredenheid te stillen, werd 

Nagy met de zegen van Chroesjtsjov opnieuw premier en hij trachtte opnieuw hervormingen 

door te voeren. Nagy ging in op een aantal eisen, nam enkele niet-communisten op in zijn 

regering en schafte de geheime politie af. Nagy dreigde er zelfs mee uit het Warschaupact te 

stappen, dat in 1955 de Sovjet-Unie en de communistische satellietstaten674 verbond in een militair 

bondgenootschap. Aanvankelijk keek Moskou oogluikend toe, zolang de contrarevolutie maar 

gecounterd werd en publiceerde op 31 oktober zelfs een officiële verklaring in de Pravda dat het 

regime de ontwikkelingen in Hongarije steunde, het éénpartijensysteem zou afschaffen en de 

militaire aanwezigheid van Sovjettroepen in Hongarije en Roemenië zelfs wilde herzien. De druk 

van conservatieve communisten was echter te groot, zowel in de Sovjet-Unie als in Hongarije, en 

dezelfde dag werd beslist troepen te sturen en de opstand neer te slaan.675 Naar schatting 2.500 

                                                           
672 Ronin, V., Geschiedenis van Hongarije van Árpád tot Árpád Göncz. Antwerpen: Garant, 2003, 
307-309. 
673 Eind juni brak een arbeidersopstand uit in het Poolse Poznan, een opstand die uitmondde in een 
politiek conflict en door het Poolse leger neergeslagen werd. Op 21 oktober 1956, twee dagen 
voor de betoging in Hongarije, werd in Polen Wladyslaw Gomulka als hoofd van de 
communistische partij aangesteld. Gomulka stond symbool voor hervormingen, nationale 
zelfstandigheid en destalinisatie. De Hongaren hoopten op een gelijkaardige overgang. Merriman, 
A History of Modern Europe from the Renaissance to the Present. 1242. 
674 Met uitzondering van Joegoslavië. 
675 De Sovjet-Unie profiteerde hierbij van het feit dat Egypte het Suezkanaal had genationaliseerd, 
waarop Israël, Groot-Brittannië en Frankrijk vanaf 29 oktober militair ingrepen. De Sovjet-Unie, dat 
Egypte steunde tegen de Westerse grootmachten, hield zich buiten de strijd, de Westerse 
mogendheden moeiden zich niet met Hongarije om het strategische evenwicht tussen de NAVO 
en de landen van het Warschaupact te behouden... 
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Hongaren kwamen om, meer dan 150.000 Hongaren vluchtten. De droom van de zachte revolutie 

spatte uiteen.676  

János Kádár, op dat ogenblik minister van binnenlandse zaken en voorzitter van de 

communistische partij, stond aan de zijde van de Sovjet-Unie en werd vanaf 4 november, de dag 

waarop het bloedige neerslaan van de opstand door de Russische strijdkrachten begon, de eerste 

man.677 Na de eerstvolgende repressie bouwde Kádár een zacht beleid op – het zogenaamde 

‘goulashcommunisme’, waarbij politieke normalisering en het opkrikken van de levensstandaard 

centraal stond. De geforceerde industrialisering werd vertraagd, lonen verhoogd, de 

collectivisatie van de landbouwgronden niet langer opgelegd maar ‘gestimuleerd’,678 alles met het 

doel de steun van de bevolking te winnen voor een beleid dat aan de hand van Moskou liep. 

Vervolgingen werden gestaakt, het normale leven leek zijn gang te kunnen gaan zolang er maar 

geen kritiek geuit werd.679 

The notorious edict of Kádár’s predecessors, “Those who are not with us are 

against us,”680 was cleverly restated as “Those who are not against us are with 

us!” Kádár was hoping to build socialism on the basis of a national consensus. 

He wanted people to work honestly and be rewarded for their work.681 

In de jaren ’60 werd dit verzoeningsbeleid voortgezet: het stalinisme werd definitief afgezworen, 

er werd amnestie verleend aan heel wat politieke gevangenen, de economische hervormingen 

combineerden communisme met elementen van markteconomie, het culturele leven genoot een 

relatieve vrijheid en er was vrijheid tegenover het Westen: naar het Westen reizen mocht, 

westerse muziek en film werd toegelaten.  

Begin jaren ’70 werd Kádár door Moskou gedwongen om het hervormingsproces te vertragen en 

de economie opnieuw meer te centraliseren. Dit zorgde voor stagnatie, wat samen met de 

oliecrisissen van de jaren ’70 Hongarije dwong om westerse leningen aan te gaan. De intellectuele 

oppositie groeide, en moest oogluikend toegestaan worden omdat de staat financieel afhankelijk 

was van de westerse mogendheden. De oppositie te hard aanpakken zou de gratie van het 

Westen beschadigen. Het is in dit relatief vrije klimaat dat Jancsó Electra, My Love draaide. 

 

                                                           
676 Ruim tien jaar later, in 1968, ontstond in Tsjecho-Slowakije een gelijkaardige protestbeweging – 
gegroeid vanuit een liberaler wordend beleid – de ‘Praagse Lente’, waardoor het volk om nog 
meer veranderingen begon te smeken, eveneens bloedig neergeslagen door de Russen. 
677 Kovrig, B., "Liberators. The Great Powers and Hungary in 1956," in 20th Century Hungary and the 
Great Powers, ed. Romsics, Ignác. New York: Columbia University Press, 1995, 255-258. 
678 Landbouwers die aansloten bij een collectief werden geldelijk beloond, kregen staatsteun en 
investeringen. 
679 Felkay, A., "Hungary and the Soviet Union in the Kádár Era," in 20th Century Hungary and the 
Great Powers, ed. Romsics, Ignác. New York: Columbia University Press, 1995, 271-275. 
680 Een citaat dat recentelijk nog door toenmalig president van de Verenigde Staten George W. 
Bush in de mond genomen werd in de strijd tegen het terrorisme. 
681 Felkay, "Hungary and the Soviet Union in the Kádár Era." 272. 
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3.3. Echo’s van 1956 door middel van wijzigingen t.o.v. de klassieke 

Electra-tragedies 

Zoals we in het vorige deel aantoonden, zijn er een aantal betekenisgevende gelijkenissen met de 

Electra-tragedies. Een aantal veranderingen in vergelijking met de klassieke tragedies zijn nog 

crucialer en brengen ons dichter bij een historiserende lectuur. 

In de film zitten geen rechtstreekse aanwijzingen om in de figuur van Aegisthus een symbool van 

Rákosi te zien, noch om de oproep tot revolutie van Electra rechtstreeks te linken aan de 

Hongaarse revolutie. Toch is het opvallend dat Clytemnestra, Aegisthus’ vrouw en de moeder 

van Electra en Orestes, afwezig is in Jancsó’s film. In de drie klassieke Electra-tragedies wordt zij 

eveneens vermoord door Orestes (bij Euripides met hulp van Electra). In de derde shot van de 

film, tijdens de enscenering van de moord op Agamemnon, wordt naar haar verwezen als “zij die 

ons tien jaar geleden verlaten heeft” (dus vijf jaar na de moord op Agamemnon). In het 

oorspronkelijk stuk van Gyurkó is Clytemnestra nog in leven, vermits Electra haar ook wil 

vermoorden. Door de wraak te beperken tot de moord op Aegisthus als alleenstaande tiran, 

komen we een stap dichter bij een allusie op het schrikbewind van Rákosi.  

We haalden ook al de wijziging van het motief voor de moord op Aegisthus aan: door de moord 

op Aegisthus niet louter uit persoonlijke wraak van Electra en Orestes te laten gebeuren, maar 

ook het volk om zijn dood te laten roepen (evenmin aanwezig in het stuk van Gyurkó) wordt de 

individuele wraakactie verbreed tot een actie met maatschappelijk draagvlak; de individuele 

daad wordt een katalysator voor een maatschappelijke revolutie. Deze nadruk op de 

verantwoordelijkheid van het volk, dat een grote rol speelde tijdens de Hongaarse revolutie, is 

een belangrijk gegeven. Het volk in Jancsó’s film wordt door sommigen als koor gezien: 

Par rapport à l’action centrale, les masses en mouvement, qu’elles dansent ou 

non, symbolisent le peuple animé de sentiments contradictoires et pourraient 

jouer, à certains regards, un rôle analogue à celui du chœur antique…682 

De massa bij Jancsó is echter grotendeels monddood en louter een meeloper: zolang Aegisthus 

heerst, volgen ze hem; eens Orestes zijn plaats opeist, scharen ze zich achter Electra en Orestes. 

Waar het koor in de klassieke tragedie de gebeurtenissen dikwijls van commentaar voorziet en 

daarbij soms ook kritiek uit, is het volk in de film eerder een schaduw die het juk gelaten draagt 

zolang het moet en in vreugde uitbarst eens de dreiging geweken is. Toch benadrukken we 

nogmaals dat, eens Orestes zijn plaats opeist, het volk Aegisthus als speelbal in handen neemt en 

om zijn dood vraagt. Het volk wordt echter pas actor eens het aangevuurd wordt en de grootste 

hindernissen opgeruimd zijn. 

Een derde element is de moord op Orestes (die zich op dat moment enkel als boodschapper van 

de dood van Orestes bekend gemaakt heeft en niet herkend wordt als zijnde Orestes; Orestes 

verrijst om zich als Orestes kenbaar te maken) door Electra en een stuk later in de film hun 

                                                           
682 Haudiquet, "Entretien avec Miklos Jancso, Tamas Banovits, Janos Kende, Mari Töröcsik," 78. 
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dubbele zelfmoord en verrijzenis. Moorden die niet voorkomen in de tragedies noch in Gyurkó’s 

stuk (daar doodt Orestes Electra omdat hij haar ziet uitgroeien tot een nieuwe tiran) en gelezen 

kunnen worden als een benadrukking dat het nodig is offers te brengen alvorens er geoogst kan 

worden, dat men bereid moet zijn te sterven alvorens men een volgend (maatschappelijk) niveau 

kan bereiken.683 

 

Dit alles zijn valabele elementen om zowel een verwijzing te zien naar de concrete historische 

gebeurtenissen in 1956, als een oproep aan de bevolking om op het moment van de roulatie van 

de film, begin jaren ’70, zich kritisch te blijven gedragen. Wanneer Electra tegen Aegisthus zegt 

hem niet te zullen doden omdat na zijn dood toch een andere tiran zou opstaan, voegt ze daar 

volgende significante woorden aan toe:  

It’s not you who needs destroying, but the system you build up. 

 

3.4. Stilering als universalisering 

Op een meer algemeen niveau vertelt Jancsó als het ware een parabel die het belang van 

individuele verantwoordelijkheidszin benadrukt. Door meer te bieden dan louter particuliere 

verwijzingen, tracht Jancsó een meer algemene betekenis op te wekken die specifieke 

gebeurtenissen overstijgt.684 De universalisering werkt eerder als een parallelle laag die, net zoals 

bij Andrei Rublev, gaat primeren op de meer specifiek aan tijd en ruimte gebonden laag naarmate 

de historische achtergrondkennis van de kijker verschilt. Jancsó past op meerdere manieren een 

algemene stilering toe: zowel in de behandeling van het verhaal, de setting, de typering van de 

personages als in de beeldtaal.  

3.4.1. Het poëtisch beeld, de longtake en choreografie 

De nadruk op het visuele, op het sterk poëtisch getinte beeld, zou samenhangen met rijkdom van 

de Hongaarse taal685 en de visuele kracht ervan: 

… la structuration visuelle de notre langue et l’imbrication de ses éléments 

imagés et musicaux, autant de caractéristiques dont on trouverait l’origine 

dans les couches profondes de l’histoire de notre langue. Cela explique peut-

être que les possibilités du cinéma permettent de développer ce caractère 
                                                           
683 Cf. infra, de legende van de vuurvogel. 
684 Biro, Miklos Jancsó. 61. 
685 Het Hongaars is een Fins-Oegrische taal, met als kenmerken o.m. het gebruik van meer dan een 
dozijn naamvallen, het gebruik van voor- en achtervoegsels om woorden te verbuigen en het 
belang van articulatie en klank. 
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spécifiquement visuel de notre culture nationale, qui se retrouve jusque dans 

notre langue. Bartok et Kodaly ont affirmé la nécessité d’étudier de manière 

approfondie notre langage musical. Le cinéma hongrois cherche aussi à 

retrouver délibérément les aspects originaux de la structure visuelle propre à 

notre culture populaire.686 

Ook Andrzej Wajda noemt, pratend over Jancsó’s films, de kleine taalgemeenschap als reden om 

de gesproken taal zoveel mogelijk te vervangen door een in de eerste plaats visuele taal.687  

Hierin is emotie bijna afwezig; heel wat karakters spelen slechts een passieve rol, de acties 

worden zelden verklaard, gerechtvaardigd of vergeven. De hoogste waarden zijn die van 

verdediging en volharding.688 Een groot deel van de personages blijft bovendien anoniem en 

speelt slechts een rol in het geheel van de groep; het individu is slechts deel van een groep en 

beweegt mee op de golven van de massa. Enkel de hoofdfiguren, Electra, Chrysothemis, Orestes, 

Aegisthus en zijn mannelijke en vrouwelijke handlanger stappen uit de groep naar voor.  

De focus op de algemene elementen, het accent op de drijfveren in plaats van op specifieke 

historische (of historisch geïnspireerde) personen, gebeurtenissen of omstandigheden, creëren 

zelfs de indruk dat deze film weinig met geschiedenis te maken heeft. In de verhouding tussen 

realisme en symbolisme neemt bij Jancsó het symbolisme duidelijk het overwicht en wordt eerder 

een universele dan een particuliere interpretatie gestimuleerd. De geschiedenis wordt dan ook 

niet als vaststaand, maar als dynamisch gegeven benaderd. Er wordt, noch in mise-en-scène, noch 

in verhaallijn, een poging gedaan om het verleden weer te geven zoals het was, maar eerder zoals 

het had kunnen zijn, of zoals het nu zou kunnen zijn. 

De long takes en gechoreografeerde camerabewegingen versterken de algemene beleving. 

Personages en objecten die uit het beeld verdwijnen, keren in dezelfde shot terug; de 

waargenomen tijd wordt daardoor cyclisch: 

L’espace et le mouvement absorbent le temps, le contractent, lui imposent des 

raccourcis ou des simultanéités proprement inouïs. L’après et l’avant de 

l’événement sont contenus dans la parabole totalisante décrite par la caméra. 

Le récit devient fusionnel, l’anecdote se fond dans un brassage cérémoniel où 

les antagonistes évoluent, tournent les uns autour des autres (et la caméra 

autour d’eux), se perdent, se retrouvent, dans un rituel inédit.689 

Ook binnen het beeld versterken beweging en choreografische patronen van de personages en 

figuranten een poëtische lezing. De gestileerde bewegingen van personages en groepen 

overstijgen net als theatervoorstellingen de normale beperkingen van tijd en ruimte om een 

                                                           
686 Gyöngyössy, I., "Le cinéma hongrois et la paysannerie," Image et Son 217, no. 5 (1968): 81. 
687 Biro, Miklos Jancsó. 10. 
688 Petrie, "The Depiction of the 1950s in Recent Hungarian Cinema," 262. 
689 Jeancolas, Miklós, István, Zoltán et les autres. 101. 
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schijnbaar eindeloze, evoluerende historische optocht te vormen.690 Wanneer we dieper kijken, 

wordt duidelijk dat de uitgebreide choreografieën bij Jancsó meer zijn dan louter een esthetische 

keuze: in de bewegingslijnen worden oppressie en verzet uitgedrukt,691 de relaties tussen 

individuen onderling of tussen het individu en het collectief vorm gegeven. Zo zijn de 

bewegingen van de massa veel meer ingehouden en beredeneerd zolang Aegisthus heerst, 

dwingt hij hen zelfs op de grond te liggen of bewegen ze in strakke geometrische patronen, 

terwijl in de laatste shot bijvoorbeeld, het volk vrij beweegt rond Electra en Orestes. Ook Electra 

en Orestes zelf bewegen zich binnen de onzichtbare muren van het rijk, verwijderen zich 

nauwelijks enkele tientallen meters van het paleis zolang Aegisthus leeft; eens hij vermoord is, 

lopen ze de open vlakte in, waarbij ze van het dorp schijnen weg te lopen, om daarna terug te 

keren. Eerder dan een mogelijke vlucht gaat het om het verruimen of opengooien van het 

territorium: de (onzichtbare) grenzen van Aegisthus’ rijk worden opengebroken. 

3.4.2. Symboliek 

Een aantal figuren en symbolen komen meermaals terug en vervullen een betekenisgevende rol in 

Electra, My Love.  

3.4.2.1. Vrouwelijk naakt 

Net als de choreografische bewegingspatronen, is de aanwezigheid van vrouwelijk naakt een 

ander weerkerend patroon in de films van Jancsó. Vóór Red Psalm duidde dit eerder op een teken 

van verzet, in Red Psalm houdt de naaktheid de belofte van het goede in.692 De naakte vrouwen 

fungeren er als symbool van de kracht van de vrouw in een “pré-bourgeois” wereld.693 In Electra, 

My Love is het moeilijker een duidelijke lijn te trekken in het gebruik van naaktheid. Zo zijn de 

vrouwen die in het eerste deel van de film deelnemen aan de enscenering van de moord op 

Aegisthus, naakt met beschilderde rug en zijn er net daarvoor ook enkele naakte vrouwen in een 

beeldgroep die de kracht en kern van een familie uitdrukt. Hier staat de naaktheid eerder 

symbool voor zachtheid. Later in de film, wanneer Aegisthus gevangen wordt door Orestes, 

worden zijn mannelijke en vrouwelijke handlanger door Electra gedwongen naakt te dansen en 

duidt de naaktheid veeleer op kwetsbaarheid. De constante is dat de naaktheid telkens met 

afstand benaderd wordt en in alle gevallen een teken is van respect, ook voor degene die 

overwonnen wordt. 

 

                                                           
690 Hames, P., "The Denial of Oppression. Miklós Jancsó's Szerelmem, Elektra (Elektreia, 1974), 
Magyar rapszódia (Hungarian Rhapsody, 1978) and Allegro Barbaro (1978) " Kinoeye 3,  no. 3 
(2003), http://www.kinoeye.org/03/03/hames03.php. 
691 Biro, Miklos Jancsó. 98. 
692 Jeancolas, Miklós, István, Zoltán et les autres. 101-102. 
693 Durgnat, "Psaume Rouge." 117. 
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Afbeelding 34: naaktheid als symbool van zachtheid 

 

 

3.4.2.2. De pauw 

In drie van de twaalf shots is een pauw te zien. De tweede shot opent met de veren van de pauw, 

waarbij de camera langzaam schuin omhoog beweegt en de pauw naast Electra en Chrysothemis, 

Electra’s zus, blijkt te zitten. In de vierde shot, waar Aegisthus angst als essentieel deel van zijn 

heerschappij verwoordt, loopt de pauw achter Aegisthus en zijn handlangers door. In de tweede 

shot zit de pauw statisch, rustig, schijnbaar vol vertrouwen, terwijl hij in de vierde shot wil 

wegvluchten van Aegisthus en co. 

 

 
Afbeelding 35: de pauw in shot 2 (2 maal) en in shot 4 

 

De pauw is voor een derde keer te zien in de negende shot, wanneer Aegisthus gevangen zit 

onder het net. Op het moment dat Electra zegt dat de wereld er anders uitziet, dat ze nu pas leert 

zien of het lente of zomer is, dat ze gelukkig is, glijdt de camera over de pauw om langs zijn veren 

naar beneden te bewegen alwaar we Aegisthus onder het net zien. Anders dan bij Eisensteins 

Oktober, waar een pronkende pauw gebruikt wordt om Kerenski, minister-president ten tijde van 

de Russische revolutie, als hoogmoedig en verwaand te portretteren,694 wordt de pauw bij Jancsó 

niet als pronkbeest getoond, maar gezapig, rust uitstralend. De pauw wordt symbool voor drang 

naar vrijheid, voor geluk, voor rechtvaardigheid die geschied is. In dezelfde shot is de pauw ook 

te zien terwijl Aegisthus’ handlanger en zijn partner door Electra verplicht worden naakt te 

dansen. De pauw zit er statig op zijn stok, terwijl de twee naakte lichamen een soort 

overwinningsbeeld vormen en Electra met een gelukkige gelaatsuitdrukking meebeweegt op de 

trom en fluit op de melodie van het lied Leszállott a páva (The Peacock Has Alighted), een 

                                                           
694 Peters, Het bezielde beeld. Inleiding in de filmmontage. 43. 



Electra, My Love: poëzie en revolutie 

  

 287 

traditioneel Hongaars volkslied, waarin een soldaat in de gevangenis zich afvraagt wanneer hij 

vrijgelaten zal worden. 

 

 
Afbeelding 36: de pauw in shot 9: eerst naast een gevangen Aegisthus, erna wakend over de naakte dansers 

 

In de laatste shot figureert de pauw als symbool van de vrijheid, niet in beeld, maar in de tekst 

van de vreugdezang die het volk aanheft wanneer Electra en Orestes, na enkele minuten 

rondcirkelen in de helikopter, terug landen en zich opnieuw bij het volk voegen. Een 

vreugdedans en vreugdezang breekt los: 

The peacock has flown up onto the county hall to give freedom to all the 

county poor. Bright and proud peacocks, their dazzling feathers, 

proclaim to the people a new world starts tomorrow. Tomorrow is a 

new day, at long last things are changing. New battles and new faces 

shine in our skies. Or we are just fools, and all of us shall die, or our 

great hope shall turn into reality.  

Het lied is opnieuw The Peacock Has Alighted, nu gezongen. We gaan hier in het stuk over 

intermedialiteit dieper op in. 

3.4.2.3. Dwergen 

Driemaal verschijnen enkele dwergen in beeld: in de derde shot lopen ze even met slaande 

cimbalen door het beeld, net voor de herdenking van de moord op Agamemnon, als riepen ze het 

volk op zich te verzamelen voor de daaropvolgende re-enactment; in de vijfde shot loopt een 

dwerg tussen de in rijen georchestreerde massa, de maat aangevend terwijl het volk leuzen roept 

ter ere van Aegisthus’ koningschap en even later wordt één van de dwergen zonder woord of 

wederwoord in de echt verbonden met Electra – zoals we eerder vermeldden bij de relatie met de 

klassieke tragedies, wordt Electra bij Euripides uitgehuwelijkt aan een boer als 

veiligheidsmaatregel opdat Electra’s nazaten geen bloedwraak zouden plegen op Aegisthus. De 

vervanging van een boer door een dwerg hangt waarschijnlijk samen met het feit dat landbouw 

van oudsher de belangrijkste economische activiteit was in Hongarije en in 1970 nog goed was 

voor ongeveer 20% van het bruto binnenlands product. Electra met een boer laten trouwen zou in 

die context geen adequaat symbool geweest zijn voor de afzondering waarin men haar met dit 

huwelijk wil dwingen. 
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Afbeelding 37: de dwergen in shot 3 en 5 als onderdanige onderdanen 

 

De dwergen worden in de film opgevoerd als de perfecte onderdanen: gewillig en stil, zich louter 

in de marge bewegend, geen individuen die hun plaats zouden kunnen of zouden willen 

opnemen, maar quasi mensen als willoze objecten – helemaal geen dwergen met magische 

krachten zoals ze voornamelijk in de Germaanse mythologie voorkomen.695 

3.4.3. Vermenging van heden en een ongedefinieerd verleden 

Ook Jancsó’s voorkeur voor een open setting en mise-en-scène versterkt de openheid van 

interpretatie. Door abstractie en reductie van het aantal artefacten, decorelementen, buitenbeeldse 

muziek e.a. worden verwijzingen naar concrete gebeurtenissen getransformeerd tot universele 

thema’s, verhoudingen, symbolen. Er worden geen rationele verklaringen gegeven voor het doen 

en laten, de motieven zijn eerder individueel dan sociaal, eerder spontaan dan beredeneerd, 

eerder universeel dan ideologisch getint.696 Door in de tijdloze setting enkele recentere 

gebruiksvoorwerpen te integreren, situeert de film zich niet louter in een ver en vaag verleden, 

maar legt die ook expliciet een link naar het heden: 

The film’s power comes from its suggestive handling of its ancient materials 

and its clever mingling of contemporary props (a gun, a helicopter) with a real 

sense of an archaic world.697 

Deze vermenging van een ongedefinieerd verleden en heden creëert afstand van een concrete 

realiteit, waarmee Jancsó tracht dichter op de huid van de werkelijkheid te zitten. Een 

werkelijkheid die dus evenzeer de Hongaarse opstand van 1956 als (post factum) de Roemeense 

Revolutie in 1989 kan zijn, of zelfs een massaal protest tegen misbruik en onderdrukking op 

kleinere schaal zoals dat van de aandeelhouders tegen de uitverkoop van de Fortisbank in de 

lente van 2009. Bovendien zorgt de anonimiteit van de helden – of liever, het niet rechtstreeks 

                                                           
695 Dwergen zijn er voornamelijk ambachtslui, gespecialiseerd in mijnbouw, het delven van 
edelstenen en ijzersmeedkunst. Bij Sneeuwwitje bijvoorbeeld lijken de dwergen dan weer een soort 
engelbewaarder die de mens behoeden voor het kwade. 
696 Toti, G., "Une nouvelle façon de voir l'événement," in Le nouveau cinéma hongrois, ed. Estève, 
Michel and Astre, G.-A. Paris: Lettres modernes Minard, 1969, 51-52. 
697 Burns, B., World Cinema. Hungary. Trowbridge: Flicks Books, 1996, 68. 
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verwijzen naar concrete historische figuren – ervoor dat hun daden niet gemystificeerd worden. 

Zowel Electra als Orestes laten zich ook van hun zwakste kant zien, blijken evenzeer tot moord in 

staat. Het behandelen van dergelijke dubbelzinnigheid zou moeilijker zijn mocht Jancsó beroep 

doen op aanwijsbare of bekende helden. Door hen buiten een concrete tijd en ruimte te plaatsen, 

kan Jancsó focussen op menselijke drijfveren die de geschiedenis voortstuwen : macht, 

machtswellust, afgunst, jaloezie, idealisme dat tot zwart-wit idealen kan leiden. Het gevaar 

hiervan is dat geschiedenis louter als cyclisch gegeven afgeschilderd wordt, dat historische 

gebeurtenissen enkel de verhoudingen tussen mensen verandert omdat de ene machthebber 

wordt en de andere (al dan niet gedwongen) volgeling, maar dat de menselijke verhoudingen als 

dusdanig dezelfde blijven, namelijk die van overheerser en onderdaan, van onderdrukker en 

onderdrukte. Naar aanleiding van twee eerdere films, The Round-Up en The Red and the White 

schrijft Amengual : 

Le profond, le véritable mobile de l’œuvre de Jancso, tel en tout cas qu’il 

émerge des deux films que nous venons d’examiner, ce n’est ni la nécessité de 

démystifier l’Histoire, officielle ou spontanément traditionnelle, de la 

Hongrie ; encore moins celle de la comprendre ; c’est uniquement la peur de 

l’Histoire tout court.698 

Zoals al vermeld is in de latere films van Jancsó duidelijk hoop aanwezig en presenteert Electra, 

My Love zich niet als cyclisch, maar als een beweging van onderdrukking naar hoop op 

beterschap. Toch gaat Jancsó de vragen hierrond niet uit de weg: in de verantwoording van 

Aegisthus wordt ook kritiek geuit op Agamemnons heerschappij en geopperd dat de bevolking 

misschien beter af was met Aegisthus. Al wordt dat door de machthebber in kwestie zelf 

verwoord en zegeviert op het einde van de film Electra’s revolutie, het meermaals vermelden van 

Aegisthus’ visie heeft het effect dat de kijker zich afvraagt of er geen stukje waarheid in 

Aegisthus’ woorden zit, of Electra niet te blind gefocust is op wraak en oordeelt dat er slechts 

beterschap mogelijk is eens de wraak uitgevoerd is. 

 

                                                           
698 Amengual, B., "Les périls de l'abstraction," in Le nouveau cinéma hongrois, ed. Estève, Michel 
and Astre, G.-A. Paris: Lettres modernes Minard, 1969, 169-170. 





 

 

Want waar het om gaat is dit: niet dat de mythe terugverwijst naar een 

oorspronkelijke gebeurtenis, die door de fantasie bewerkt is terwijl hij 

door het collectieve geheugen gleed, maar dat hij verwijst naar iets dat 

nog zal gebeuren, dat moet gebeuren. Mythe zal realiteit worden, hoe 

sceptisch we ook zijn. 

JULIAN BARNES, Een geschiedenis van de wereld in 10 ½ hoofdstuk 

 

4. Intermedialiteit  

 

Waar in het deel over historiserende lectuur blijkt dat er zowel sprake kan zijn van een 

historiserende als meer algemene of universaliserende lezing, zal blijken dat de intermedialiteit 

die aanwezig is niet zozeer een invloed heeft op een historiserende lectuur, maar vooral op een 

universaliserende lezing. Toch versterkt vooral het gebruik van de muziek van Kodály en Bartók 

de verbondenheid van de film met een Hongaarse identiteit en bijgevolg ook de Hongaarse 

geschiedenis. 

 

4.1. Narratief 

4.1.1. Klassieke tragedie 

Zoals reeds uitgelegd in het eerste deel, situeert de invloed van de klassieke tragedies zich veeleer 

op het narratieve vlak dan dat er sprake is van een intermediale relatie waarbij het gebruik van 

bepaalde elementen uit de klassieke tragedies de interpretatie van de film versterken en 

aanvullen. Wat gebruikt wordt is eerder de ‘spirit’ van de klassieke tragedies:  

The film is Jancsó’s most purely ritualistic work to date and operates totally 

within the structure of symbolic and visual motifs established in previous 

films; in doing so it becomes one of the most successful renditions of the spirit 

of Greek tragedy produced in modern times, catching perfectly its sense of 

strangeness and formality, the paradox of primitive and anarchic emotions 

and actions being performed within a rigidly hierarchical social framework.699 

De invloed van de klassieke Electra-tragedies hebben we belicht in het eerste deel; binnen het deel 

over historiserende lectuur hebben we beargumenteerd dat een aantal wijzigingen ten opzichte 

van die tragedies mee een historiserende lectuur mogelijk maken. 
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4.1.2. De vuurvogel 

Het sterkste intermediale element dat duidelijk elementen toevoegt aan de interpretatie van de 

film, is het gebruik van het verhaal van de vuurvogel.700 In de laatste long take worden Electra en 

Orestes opnieuw verenigd. Beide stijgen op met een rode helikopter terwijl achter hen de 

vuurpijlen (vreugdevuur?) neer regenen. De stem van Electra vertelt het verhaal van de 

vuurvogel: 

Once upon a time there lived in the faraway orient a wonderful bird. Brighter 

than the sun, more dazzling than the rainbow, lovelier than a jewel, for 

it was born of man’s eternal dreams. Its father was liberty, its mother 

happiness. Wherever the bird flew the heavy clouds parted, the sun 

shone, rainbows glistened in the sky, suffering abated, the oppressed 

stood tall, the weary gained strength, the poor grew angry. On it flew, 

westward, and people’s faith grew stronger, their strength increased. 

When evening came the firebird’s wings grew weary, his head drooped, 

his rainbowfeathers faded. His strength left him, for he had given all 

strength to man. By the time the stars appeared and the moon rose, the 

wondrous bird lay dead, consumed by the fire by which he nourished 

the people. But with the first light of dawn the firebird revived: even 

brighter, lovelier and more wondrous than before. And people pined 

for it even more. Thus it was at the beginning of time, thus it is today, 

and thus it shall be till the end of time. The firebird must die each day to 

be reborn the day after.  

Het thema van continue wedergeboorte treffen we ook aan in de antieke legendes van de feniks, 

een vogel die uit zijn eigen as verrees. Het verhaal van de feniks werd zowel bij de Egyptenaren, 

de Grieken als de Romeinen verteld. Het verhaal van de vuurvogel stamt uit een Slavische 

legende waarvan meerdere versies bestaan. De vuurvogel is een blinkende vogel uit een ver land 

die enerzijds goeds brengt en alles in een rode gloed vol liefde, warmte en macht doet baden, 

maar anderzijds brengt hij onheil over wie hem vangt. De vuurvogel als verlokker en als 

vervloeker: jongelingen die na vondst van een veer van de vuurvogel naar hem op zoek gaan, 

komen vele moeilijkheden tegen. In één versie van het verhaal moet een jongeling in opdracht 

van een tiran alle dieren in het bos doden omdat zijn dochter in het bos verdwenen is, maar 

spaart hij de vuurvogel omdat die belooft hem te helpen als hijzelf in nood is (wat hem goed van 

pas zal komen op het moment dat de tiran hem gevangen neemt); in andere versies moet een 

jongeling in opdracht van de tsaar de vuurvogel vangen om na vele beproevingen uiteindelijk 

zelf met zijn geliefde te kunnen trouwen. De vuurvogel is er telkens de katalysator die het 

individu aanzet zijn eigen grenzen te verlegen, aan zelfvertrouwen te winnen en geen uitdaging 

                                                           
700 Het gebruik van de pauw als symbool hebben we behandeld als filmisch element; het gebruik 
van het verhaal van de vuurvogel is een intermediaal element. 
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uit de weg te gaan. In de legende wordt ook de grens tussen leven en dood verlegd: de zoekende 

verrijst meermaals om zijn opdracht tot een goed einde te kunnen brengen.  

Jancsó gebruikt de legende van de vuurvogel en de continue wedergeboorte om de noodzaak van 

een permanente vernieuwing te beklemtonen. Aan de legende wordt een coda toegevoegd, die 

pleit voor een sociale gelijkheid tussen iedereen, het opheffen van klassenverschillen, de 

noodzaak van revolutie: 

And once landowners and factory owners cease to be and there is neither 

bourgeois nor proletarian, rich or poor, oppressor or oppressed, once 

there is not too much food for some and not enough for others, when all 

may partake equal of the basket of plenty, when all shall sit as equal at 

justice’s table, when the spirit shall shine in every window, then and 

only then shall man live a life worthy of him, one of liberty, joy, peace. 

Yet the firebird shall still fly here above us, and still perish every day to be 

reborn even more wondrous the day after. Blessed be your name, 

revolution. 

Woorden die gelezen kunnen worden als een lofrede op het communisme, maar evenzeer als een 

pleidooi voor een waar sociaal beleid en werkelijke gelijkheid. Electra en Orestes worden symbool 

voor een nieuwe sociale orde zonder uitbuiting, maar zij moeten zoals de vuurvogel wel sterven 

en verrijzen om de vernieuwing te blijven actualiseren.701 Door de noodzaak van een continue 

actualisering van maatschappelijke verhoudingen voorop te stellen, pleit Jancsó niet zomaar voor 

een blinde revolutie, maar voor een continue beweging van vernieuwing, omdat iedere revolutie 

sowieso ook negatieve kanten met zich meebrengt. 

 

4.2. Muziek 

4.2.1. Volksliederen 

Jancsó gebruikt enkele strofes van volksliederen om de smeekbede om verandering en de 

boodschap van de film te versterken. Het eerste volkslied, aan het begin van de film, net nadat 

Electra tegen Chrysothemis gezegd heeft dat ze de moord op haar vader niet kan noch wil 

vergeten, is een duidelijke roep om verandering: 

Rosemary grown tall on a snow-capped rainbow, dislikes its place and wants 

to flee. Let’s take it out and plant it anew… My first swarm of bees in 

my flower garden, the yellow wax of the tender honeycomb, the 

                                                           
701 Gauthier, G., "Pour Electre de Miklos Jancso," La revue du cinéma 300, no. 11 (1975): 68. 
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earthbound smoke of the yellow wax, the heavenward flame of the 

earthbound smoke. 

Aan het einde van dezelfde scène wordt een andere strofe gezongen op een sterk gelijkaardige 

melodie, waarbij de zon achter een donkere wolk verborgen wordt en expliciet verwezen wordt 

naar met bloed besmeurde kleren: 

Behold a black cloud is gathering, on it a white lamb is preening, sun and 

moon between its horns bringing, a shining star on its brow bringing. 

I’m not wont to rise at dawn, to wash bloody clothing before the red 

dawn, to soak it with tears, to pound it with cries…  

Aan het einde van de re-enactment van Agamemnons dood, zingt Electra zelf een lied dat om 

wraak smeekt terwijl ze zich over het lichaam buigt van degene die de vermoorde Agamemnon 

speelt: 

May rivers flood before you, mud turn to torrents after you. May your horse 

stumble, trampling you into the earth. The water you wash in turns to 

blood. May your towel go up in flames, your bread turn to stone, and 

God bless you not! 

De fragmenten van de volksliederen werden duidelijk bewust gekozen en geïntegreerd om de 

rode draad van de film te versterken. 

4.2.2. Lee Van Cleef 

Herhaaldelijk loopt een troubadour met gitaar door beeld, die telkens hetzelfde lied zingt. Het 

gaat meer bepaald om: 

a composition made up by a young Hungarian folk singer about the mythical 

hero that Lee Van Cleef has become for thousands of Hungarian moviegoers. 

Jancsó is not only using the music: the whole song is in the film, including the 

reference to the actor by name.702 

Lee Van Cleef (1925–1989) was een Hollywoodacteur die beroemd werd door een van de 

hoofdrollen te spelen in zowel For a Few Dollars More (1965) als The Good, the Bad and the Ugly 

(1966), beide films van Sergio Leone. Maar terwijl Lee Van Cleef in Leone’s films de rol van een 

gewetensloze killer speelt, die in The Good, the Bad and the Ugly ook neergeschoten wordt, heeft 

Jancsó met Electra, My Love duidelijk een ander soort verzet voor ogen.  

                                                           
702 Bachmann, "Janscó's Elektra: Jancsó Plain," 217. 
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Het lied weerklinkt telkens Orestes op het voorplan treedt, voor de eerste keer op het moment dat 

Orestes vermomd als boodschapper toegekomen is.  

Though cornered, he stayed alive. A master at this game. Lost warriors greet 

him. 

Het lied wordt deels herhaald, deels vervolgd in een drietal keer, respectievelijk net na de ter 

dood veroordeling van Electra, nadat Orestes zich als Orestes kenbaar gemaakt heeft en eens 

Aegisthus onder het net gevangen is: 

Stones ask me, grass implores me. People come to me and shatter the rock of 

my wanderings. Fiery steeds stand before the sun and the moon. I’ll 

take their manes to make a scarlet cloak. Swallows shoot the dawn by 

the time I get my freedom.  

 The gate I’ll open wide and break the wagon of bondage. The stranger is 

familiar yet we know him not.  

We knew from afar it was him. We know his horse’s step. Lost warriors greet 

him. See him alone on the plain. The people await him. Did you hear his 

horse’s step? It can only be him.  

Lee Van Cleef / Orestes wordt door het volk verwelkomd als diegene die bevrijding brengt. 

4.2.3. The Peacock Has Alighted 

Daarnaast gebruikt Jancsó een volks lied onder meer bewerkt door Zoltán Kodály. Leszállott a páva 

(The Peacock Has Alighted) is een traditioneel Hongaars volkslied waarin een gevangen pauw zich 

afvraagt wanneer hij vrijgelaten zal worden.  

The old Hungarian folksong The Peacock depicts the bird of the title as a 

symbol of freedom from oppression, and had for many years provided 

Hungarian artists and intellectuals with a potent rallying-cry. In 1907 Endre 

Ady wrote his poem of revolution Fölszállot a páva, taking the folksong as a 

starting point, and in 1937 Kodály made an arrangement of this for male 

voices.703 

Jancsó gebruikt dus niet enkel een melodie die een belangrijke plaats heeft in de Hongaarse 

culturele geschiedenis, maar een die bovendien cultureel en maatschappelijk geladen is: het lied 

diende lang als leuze tegen bezetting.  

                                                           
703 Uit het begeleidend boekje bij de cd Kodály, Z., Háry János Suite - Dances of Galánta - Peacock 
Variations - Dances of Marosszék. London: Decca, 1995, CD. 
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Kodály maakte een reeks met orkestrale variaties op het volkse thema, Variations on a Hungarian 

Folk Song ‘The Peacock Variations’. In de film wordt de melodie gespeeld op trom en fluit op het 

moment dat Aegisthus door Orestes gevangen is en zijn twee handlangers gedwongen worden 

naakt te dansen op de melodie. Deze melodie (door trom en fluit of fluit solo) wordt ook als 

leidmotief gebruikt, en weerklinkt buitenbeelds o.m. aan het begin van de film, bij de optocht 

rond de (graf)heuvel, midden de film wanneer Electra de boodschapper van Orestes’ dood 

vermoordt en wanneer Electra en Orestes verenigd zijn. Het lied zelf wordt op het einde van de 

film in koor gezongen door het volk dat zich in een vreugdedans herenigt met Electra en Orestes, 

nadat ze opnieuw neergedaald zijn vanuit de helikopter. Daarna wordt de melodie door trom en 

fluit hernomen terwijl de aftiteling begint. Zoals vermeld, luidt het gebruikte deel van de tekst 

van het lied: 

The peacock has flown up onto the county hall to give freedom to all the 

county poor. Bright and proud peacocks, their dazzling feathers, 

proclaim to the people a new world starts tomorrow. Tomorrow is a 

new day, at long last things are changing. New battles and new faces 

shine in our skies. Or we are just fools, and all of us shall die, or our 

great hope shall turn into reality.  

Een roep om verandering, een bede voor vrijheid. Dit sluit naadloos aan bij het herhaaldelijk 

symbolisch gebruik van een pauw in de film. 

4.2.4. Volksliederen, Kodály, Bartók en de Hongaarse identiteit 

Het contrastvol pianomotief dat Jancsó gebruikt net na de moord op Aegisthus is ‘Allegro 

Barbaro’ van Béla Bartók. Jancsó maakte later ook een film met de titel Allegro Barbaro (1979), en 

gebruikte het korte stuk voor solo piano reeds in 1964 op het einde van My Way Home. 

De invloed van Béla Bartók in Hongarije is groot: zijn aandacht voor volksliederen vertaalt zich – 

mede doordat Hongarije in de jaren zestig nog steeds een sterk landelijke samenleving was – ook 

in een grote thematische aandacht voor het leven van de lagere klasse van hoofdzakelijk 

landbouwers: 

Le renouveau révolutionnaire que Bartok, De Falla, Stravinsky, pour la 

musique, Lorca, pour la poésie, ont tiré de la culture populaire et de la 

civilisation paysanne, qui gardent fidèlement l’héritage du passé, ce 

renouveau est encore possible, en Hongrie, dans tous les domaines de l’art. En 

raison d’une situation historique et sociale particulière, il est encore possible, 

chez nous, de s’inspirer de l’art populaire ancien, afin de mieux contribuer à 
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l’événement de l’« homme total », d’une humanité aux dimensions cosmiques 

et d’œuvres universelles.704 

Eén van de redenen die Gyöngyössi noemt voor het belang van de volkse cultuur in Hongarije, is 

dat door de Mongoolse en Turkse onderdrukking de maatschappelijke evolutie gedurende 

langere periode grotendeels was blijven stilstaan. Pas na het einde van de Tweede Wereldoorlog 

kwam de moderniteit binnen. Onder het Habsburgse absolutisme (1718–1848) en tijdens de 

Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije (1867–1918) werd het grootste deel van de industrie 

immers op Oostenrijks grondgebied opgebouwd. Na de Eerste Wereldoorlog, waarin Hongarije 

samen met Oostenrijk in het kamp van de verliezers zat, werden in het verdrag van Trianon 

(1920) zware herstelbetalingen opgelegd, die een industriële inhaalbeweging in eerste instantie 

onmogelijk maakten. Met de territoriale verliezen speelde Hongarije ook vrijwel alle minerale 

grondstoffen kwijt. De buurlanden Tsjecho-Slowakije, Roemenië en het Koninkrijk der Serviërs, 

Kroaten en Slovenen705 sloten bovendien een militaire alliantie tegen Hongarije, waardoor er van 

economische relaties met buurlanden nauwelijks sprake was. De buurlanden, die voor de Eerste 

Wereldoorlog grotendeels tot Hongarije behoorden, kregen zo hun wraak omdat Hongarije in zijn 

zoektocht naar autonomie in de tweede helft van de 19de eeuw de Hongaren meer rechten 

verleende dan de andere nationaliteiten binnen de natie. Pas eind jaren twintig groeide de 

industrie (voornamelijk houtindustrie en textielbewerking). In 1930 woonde nog meer dan de 

helft van de bevolking op het platteland, en bestond twee derde van de export uit 

landbouwproducten. 706 Prédal ziet de aandacht voor het agrarisch leven en de volkscultuur als 

deel van een nationale reflex, waarbij de aandacht voor de boerenklasse samenvalt met wat 

Hongarije van andere naties onderscheidt.707 

 

Het gebruik van Bartóks ‘Allegro Barbaro’ en Kodály’s The Peacock Has Alighted, muziek die sterk 

beïnvloed is door Hongaarse volkse elementen, versterkt dan ook de band met Hongarije en zijn 

verleden:  

It is certainly possible to relate all of this to the compromises faced under 

Hungarian “socialism”. Not only is the film’s physical setting that of Hungary 

but, one suspects, as always, that the film’s succession of Hungarian folk songs 

make its meaning much more evident to a Hungarian audience. At the most 

obvious, the use of the folk song Leszállott a páva (The Peacock Has Alighted) – 

immortalised by both Kodály and Bartók – for the overthrow of Aegisthos and 

also the film’s ending provides a fairly explicit Hungarian linkage. (In fact, a 

real peacock also accompanies Electra’s opening speech and the liberation by 

Orestes). Bartók’s Allegro Barbaro follows Orestes’s shooting of Aegisthos. 

                                                           
704 Gyöngyössy, "Le cinéma hongrois et la paysannerie," 78. 
705 In 1929 omgedoopt tot Koninkrijk Joegoslavië. 
706 Ronin, Geschiedenis van Hongarije van Árpád tot Árpád Göncz. 153; 245-253. 
707 Prédal, R., "Une esthétique de la contestation," in Le nouveau cinéma hongrois, ed. Estève, 
Michel and Astre, G.-A. Paris: Lettres modernes Minard, 1969, 70. 
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When Electra and Orestes ascend in a red-painted helicopter in the last scenes, 

this is not a clumsy portrayal of the firebird but an essential breaking of the 

film’s aesthetic distance. It is not about the Greeks, it is about the present.708 

Dit betekenisgenererende gebruik van de muziek van Bartók en Kodály linkt voor de ‘autochtone’ 

kijkers de hele film met de eigen natie, cultuur en geschiedenis, die voor Westerse kijkers veraf 

staan. Voor ons domineert de universaliserende blik, wordt Electra, My Love vooral op poëtisch 

niveau gelezen; voor kijkers met een stevige achtergrond in de Hongaarse tradities versterkt de 

muziek de identificatie met de Hongaarse samenleving en geschiedenis. Betekent dit dat de 

gemiddelde Westerse kijker iets mist, of is het net een voordeel om de film als een universeel 

filmgedicht te kunnen lezen? Jancsó zelf, hier naar aanleiding van de film The Round-Up, vindt de 

meer universele blik net interessant, het overstijgen van particuliere gegevens om meer algemene 

gegevens en beweegredenen te belichten: 

A.J. Horton: Your first international success was Szegénylegyek (The Round-

up, 1965). Hungarian critics often interpret this as an allegory of 1956. 

Despite the fact this event has little resonance outside Hungary, the film 

has done very well abroad, where people seem to emphasise the 

broader significance of the film’s study of tyranny. Do you prefer the 

specific or general reading of this film? Or are you happy to leave it up 

to the viewer to decide how to read it? 

Miklós Jancsó: This film isn’t just about 1956. The film is about the fact that 

there are people who want to be free and people who are oppressing 

them. The oppressors always use the same methods. In the places, 

where there is no freedom – Turkey, Iran, China – it’s a very simple 

equation. 709 

Zowel in het deel over historiserende lectuur als in dit deel over intermedialiteit, is echter 

duidelijk geworden dat Electra, My Love meer is dan een universele parabel over macht en 

revolutie, maar eveneens alludeert op concrete historische gebeurtenissen.  

                                                           
708 Hames, "The Denial of Oppression. Miklós Jancsó's Szerelmem, Elektra (Elektreia, 1974), Magyar 
rapszódia (Hungarian Rhapsody, 1978) and Allegro Barbaro (1978) ". 
709 Horton, "This Silly Profession. Miklós Jancsó Interviewed." 



 

 

5. Coda 

De meeste betekenis in Electra, My Love zit in het ritme, de poëtische beeldtaal, de eenvoud en 

universaliteit. Het verhaal van de vuurvogel en de muziek van Bartók en Kodály voegen 

intermediale diepgang toe die de poëtische beeldspraak nog versterken. Ondanks het feit dat er 

weinig of geen elementen zijn die het verhaal van de film rechtstreeks linken aan welbepaalde 

gebeurtenissen of evoluties, zijn er voldoende elementen die een historiserende lectuur van de 

film zowel op een specifiek (de periode rond de Hongaarse opstand van 1956) als op een meer 

universeel niveau mogelijk maken.  

 

 
Figuur 7: Electra, My Love, een schematisch overzicht van het drieledig onderzoeksmodel 

 

In combinatie met de voornamelijk universeel gerichte taal, blijft de film ook vandaag nog net zo 

concreet is als ze was in 1974: een film over macht en machtsmisbruik, over opstand en revolutie, 

over repressie en hoop. Het brengt ons niet dichter bij het begrijpen van specifieke 

gebeurtenissen, maar misschien wel een beetje dichter bij het beter inschatten van 
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maatschappelijke relaties. De focus ligt niet op één welbepaald historisch beeld, maar op 

historische verbeelding.  

Dit laatste, historische verbeelding, vormt de kern van wat Electra, My Love ons leert. Zelfs indien 

noch de setting, noch het onderwerp, noch de rechtstreekse inspiratiebron historisch geladen zijn, 

is een historiserende lectuur toch mogelijk. Bij deze film is het voornamelijk het niet-opnemen van 

een aantal specifieke elementen uit de klassieke tragedies die dit stimuleert. Het gebruik van de 

legende van de vuurvogel en een cultuur-historisch geladen muziekkeuze linken als intermediale 

elementen de film aan een Hongaarse identiteit en versterken aldus een historiserende lectuur die 

geënt is op recente Hongaarse geschiedenis. Indien deze elementen bekeken worden in het licht 

van de toenmalig recente geschiedenis van Hongarije na de Tweede Wereldoorlog, openen ze de 

weg naar een historiserende lectuur. Een film die op het eerste gezicht in het beste geval als 

politieke parabel gelezen kan worden, kan toch naar specifieke gebeurtenissen verwijzen. Zowel 

Andrei Rublev, Aguirre, der Zorn Gottes als Ludwig zijn historische films die gelinkt zijn aan 

bepaalde reële figuren, een bepaalde historische context en gebeurtenissen; Electra, My Love bevat 

die rechtstreekse aanwijzingen niet, maar is evenzeer een film die commentaar geeft op 

historische omwentelingen. 
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Πάντα ῥεῖ. (Alles is in beweging) 

Heraclitus 

 

 

We begonnen met een afbeelding van Clio, muze van de geschiedschrijving, en we eindigen met 

de negen muzen. Bij historische arthousefilm is immers niet enkel de relatie tot de geschiedenis 

van belang, maar komen de muzen van bijvoorbeeld lyriek, epiek, retorica, tragedie of poëzie 

eveneens om de hoek kijken.  

 

1. De films 

1.1. Film en geschiedenis 

De onderzochte films bieden een diverse blik op de representatie van geschiedenis. Niet enkel is 

het vertrekpunt van de vier films anders, ook de uitwerking en manier waarop er met 

geschiedenis omgegaan wordt, verschilt. 

 

Aguirre, der Zorn Gottes is gebaseerd op een deeltje over conquistadores in een kinderboek over 

ontdekkingsreizigers, aangevuld met gegevens uit een authentieke kroniek van een dergelijke 

tocht. Net als Ludwig start de film met voorkennis, zij het meer algemeen en enkel op basis van de 

tekst waarmee de film begint: het fictief zijn van El Dorado. Het lot van de expeditie, de rol van 

Aguirre en diens rebellie worden ontwikkeld in de film zelf.  

De echo’s die de namen ‘Pizarro’ en ‘Cortés’ oproepen, zijn samen met de legende van El Dorado 

de enige verwijzingen naar een historische situering die herkenning oproepen bij een kijker die 

niet vertrouwd is met de geschiedenis van Latijns-Amerika ten tijde van de conquistadores. Door 

het vruchteloze verloop zijn de gebruikte expedities bovendien eerder een gebeuren in de rand 

van de geschiedenis dan historische ijkpunten. Door te focussen op het verhaal van Aguirre, hem 

als figuur centraal te stellen in een decor waar alle tekenen van beschaving of samenleving veraf 

zijn, biedt de film weinig historische contextualisering van dergelijke tochten van Spaanse 

conquistadores doorheen het regenwoud.  

Twee gelijkaardige expedities van conquistadores op zoek naar El Dorado worden vermengd tot 

één nieuw geheel, dat zowel door de integratie van historische elementen als door een aantal 

filmische karakteristieken zoals het documentair aanvoelend camerawerk en de voice-over van 

Carjaval een realiteitskarakter krijgt. Terzelfder tijd wordt dit voortdurend gecounterd en wordt 

op cynische wijze commentaar gegeven op het relatieve karakter van de tocht en van Aguirres 

ambitie. De figuur van Aguirre, die sterk gemodelleerd werd naar de reële historische figuur, 

wordt eveneens duaal benaderd: bewondering en afkeer gaan samen, en al neemt de afkeer toe 

naarmate de doem nadert, toch blijft het personage tot op het einde fascineren. 

De film extrapoleert het cynisme en de dubbele houding van bewondering en afkeer op zijn visie 

op geschiedenis. De figuur Aguirre stelt geschiedenis voor als het resultaat van veroveraars en 
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helden die de wereld naar hun hand zetten en zo de toekomst vorm geven. Bovendien voegen de 

herhaaldelijke verwijzingen van Aguirre naar Cortés en diens succesvolle verovering van Mexico 

de idee toe dat Aguirre onder andere omstandigheden niet als verrader maar als held 

gepercipieerd zou zijn. Terzelfder tijd blijkt op het einde alles een maat voor niets geweest te zijn: 

er zijn geen reële veroveringen of ontdekkingen, en op het einde is de volledige bemanning 

geliquideerd. Geschiedenis wordt in Aguirre, der Zorn Gottes een vicieuze cirkel, waarbij men op 

het einde opnieuw aan het begin staat.  

 

Ludwig vertrekt van een bekend historisch figuur op een sleutelpositie: een koning die door het 

nalaten van droomkastelen tot de verbeelding spreekt. Een romantisch maar eenzaam figuur in 

een tijd vol verandering: het proces van democratisering en van unificatie van Duitsland lijkt zich 

buiten hem om af te spelen. De film is visueel expliciet gericht op het weergeven van Ludwigs 

leefwereld en de meticuleuze uitbeelding en afbeelding versterken het historisch karakter van de 

film. De film verwijst naar een aantal cruciale ijkpunten zoals de oorlog tegen Pruisen of de 

Kaisersbrief, maar deze historische elementen worden door Visconti enkel rakelings aangeraakt. 

Net zoals bij het gebruik van een aantal biografische gegevens rond Ludwig, zoals de problemen 

rond Wagner in München, de ontmoeting met Kainz, worden gegevens gecomprimeerd. De 

biografische lijnen worden functioneel samengebracht om ze binnen het bestek van de film te 

kunnen inpassen; de historische context wordt echter dusdanig gecondenseerd dat ze tot een 

achtergrondgegeven zonder cruciale invloed gereduceerd worden.  

Door het gebruik van de getuigenissen wordt de film bovendien gesitueerd binnen een onderzoek 

naar Ludwigs geestesgesteldheid en start de kijker met voorkennis over de vereenzaming en 

isolatie van Ludwig. Hierdoor is van bij aanvang van de film duidelijk dat het enkel slecht kan 

aflopen met Ludwigs ambities en dat zijn aspiraties en streven voor kunst en schoonheid hem 

steeds verder zullen verwijderen van het politieke leven waarin hij als vorst de 

verantwoordelijkheid voor een natie draagt. In Ludwig wordt de dramatische ontwikkeling met 

de regelmaat van de klok voorspeld door de verschillende getuigenissen doorheen de film. 

Ludwig is geen toekomstgerichte held, is ondanks zijn positie geen historisch personage dat zijn 

stempel drukt op de geschiedenis , maar iemand die zijn privileges die hij louter aan zijn komaf te 

danken heeft, zal kwijtspelen. Door te kiezen voor een historisch kantelmoment, wordt 

geschiedenis niet statisch of cyclisch, maar een proces van vallen en opstaan. Geschiedenis wordt 

in Ludwig asynchroon voorgesteld: het hoofdpersonage blijft vasthouden aan het verleden, terwijl 

de buitenwereld versnelt. De film is een gevangenis voor een anachronistisch figuur, maar wordt 

zo statisch dat het een commentaar wordt op het gebrek aan flexibiliteit en bewegingskracht van 

Ludwig. 

 

Andrei Rublev is dan weer, ondanks de nauwkeurige datering van de verschillende episodes, een 

film die de historische setting eerder als achtergrond gebruikt en focust op de psychologische 

ontwikkeling van Rublev. De film kan perfect louter fictiviserend of op een meer universeel 

niveau geïnterpreteerd worden. Het historisch kapitaal van de kijker wordt cruciaal om de film 

toch in het licht van de geschiedenis ten tijde van de historische figuur van de iconenschilder 

Andrei Rublev te lezen. Indien men de film binnen een historisch perspectief bekijkt, verbreedt en 
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verdiept de interpretatie zich en blijken het psychologische en het historische niveau elkaar te 

versterken. 

Indien men deze twee niveaus verbindt, blijkt dat geschiedenis niet louter als decorum 

voorgesteld wordt maar als iets waarbinnen reflectie en het overstijgen van eigenbelang als 

cruciale voorwaarden gezien worden om verandering te bewerkstelligen. Rublev doet er het 

zwijgen toe omdat hij de verhouding tussen machthebbers, clerus en volk niet meer correct vindt. 

Hij wil zijn eigen positie tegenover de buitenwereld herbepalen en trekt opnieuw de 

buitenwereld in eens hij zijn geloof en scheppende kracht kan transformeren tot katalysator van 

hoop op een betere toekomst. Andrei Rublev zien we dan ook als een film die de wisselwerking 

tussen een reële historische figuur en belangrijke historische lijnen centraal stelt. Het individu met 

zijn twijfels en ervaringen treedt op de voorgrond; het zijn in de eerste plaats de bekommernissen 

van Rublev die de rode draad binnen het episodische verhaal vormen, maar deze staan in 

continue interactie met de brede maatschappelijke evoluties en versterken elkaar. 

 

Electra, My Love biedt eveneens in de eerste plaats een meer algemene visie op historische 

ontwikkelingen waarbij macht, machtsmisbruik, revolte en revolutie centraal staan en niet gelinkt 

lijken aan concrete historische gebeurtenissen. De film biedt op filmisch vlak bijzonder veel 

openheid zodat een individuele interpretatie gestimuleerd wordt. In vergelijking met de drie 

andere films wordt er geen datering gebruikt en is de locatie plaats- noch tijdsgebonden. Door die 

niet-gedefinieerde setting, door de schaarse dialogen en bijzondere beeldtaal wordt de kijker in 

vergelijking met een meer klassieke narratieve film minder bij de hand genomen en aangezet zelf 

de handelingen uit de film een vertaling te geven, zelf betekenis te creëren. Men kan het verhaal 

van tirannie en revolutie op meerdere revoluties plakken; in het jaar 2011 kan men zelfs 

parallellen trekken naar de volksopstanden in Noord-Afrika – denken we maar aan de 

Jasmijnrevolutie in Tunesië en de Egyptische revolutie waar massaal protest van het volk de 

dictatoriale staatshoofden tot aftreden dwong.  

In deze film wordt het individu als actor van geschiedenis naar voren geschoven: het opnemen 

van individuele verantwoordelijkheid is cruciaal om de massa geloof te geven in haar eigen 

kracht. De mogelijkheid tot verandering moet geactiveerd worden alvorens een grotere groep tot 

actie wil overgaan. Zonder mobilisatie van een bredere groep is protest gedoemd tot vechten 

tegen de bierkaai; de kracht ligt én in het individu dat kan mobiliseren én in de groep die, eens 

geactiveerd, geschiedenis een andere kant kan opsturen. 

 

1.2. Historiserende lectuur 

Aguirre, der Zorn Gottes zit vol ‘énonciateurs’ die een historiserende lectuur bevorderen: 

documentair camerawerk, een expliciete situering en datering door middel van de pancarte aan 

het begin van de film, het gebruik van de vertelstem van Carjaval die voorleest uit zijn historische 

kroniek. Maar zowat iedere ‘énonciateur’ die een historiserende lectuur stimuleert, wordt 

eveneens gecounterd: het documentair camerawerk, waarbij de camera dikwijls midden in de 

actie staat, wordt tegengesproken door het gebruik van de buitenbeeldse onirische muziek van 
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Popol Vuh in plaats van omgevingsgeluid; de pancarte aan het begin van de film doet de tocht 

onmiddellijk af als farce, als klucht van Westerlingen die hopeloos op zoek gaan naar El Dorado 

terwijl de autochtonen hen in het ootje nemen; de voice-over van Carjaval loopt door na diens 

dood. 

Toch wordt er wel degelijk een historiserende lectuur gestimuleerd. De narratieve lijnen die 

voornamelijk uit het kinderboek komen, zorgen voor een duidelijke impressie van een 

ontdekkingstocht medio 1500 op de Amazone. Het vermengen van gegevens uit twee 

gelijkaardige historische tochten en het gebruik van een aantal authentieke verwijzingen 

intensifiëren het historisch beeld dat opgeroepen wordt. 

 

Ludwig toont aan dat het gebruik van een aantal historiserende enunicators niet voldoende is om 

een historiserende lectuur te bevestigen. Ludwig biedt expliciete datering, een historische 

enscenering, een bekend historisch figuur, getuigenissen van gezaghebbers als ministers, allemaal 

eigenschappen die duiden op een historische film. De dynamiek of openheid ontbreekt echter om 

met deze ‘énonciateurs’ aan de slag te gaan: de film toont Ludwig als gevangene van 

geschiedenis, en raakt zelf gevangen in het idee van stilstand terwijl de wereld voortholt. Visconti 

laat de buitenwereld vrijwel onaangeraakt om te focussen op Ludwigs dromen. Het gros van de 

historische verwijzingen wordt in de eerste plaats verbonden met de persoon van Ludwig, zijn 

strijd lijkt gereduceerd tot een louter persoonlijke en psychologische strijd. Bredere evoluties 

worden enkel aangehaald maar niet uitgewerkt en in de tweede helft van de film, op het 

vermelden van de Kaisersbrief na, ontbreekt contextualisatie die het individuele niveau rond 

Ludwig overstijgt. Een historiserende lectuur wordt afgeremd.  

Of is het ontbreken van contextualisatie een commentaar op de historische veranderingen van die 

periode? De historische achtergrond van de film wordt gevormd door sociale en politieke 

restricties en de intrede van de Realpolitik van Bismarck, onder wiens leiding Pruisen in de jaren 

’60 van de 19de eeuw aan invloed won om uiteindelijk in 1871 te resulteren in de vorming van het 

Duitse keizerrijk. Deze cruciale politieke omwenteling wordt zonder luister meegegeven, op 

eerder ontnuchterende toon, als wil Visconti de droom van een nationale eenheid en identiteit – 

die mee zouden leiden tot de Frans-Duitse oorlog en beide wereldoorlogen – doorbreken. Alsof 

Visconti wil zeggen dat niet enkel Ludwigs persoonlijke dromen, maar ook de politieke 

denkbeelden gedoemd zijn tot de ondergang. Zowel de persoonlijke en culturele ambities van 

Ludwig II als het ideaal van het Duitse keizerrijk zullen immers door de geschiedenis ingehaald 

worden... 

 

Andrei Rublev hanteert, naast de expliciete datering van de episodes en het gebruik van een 

historisch figuur als de iconenschilder Andrei Rublev, weinig expliciete historiserende 

‘énonciateurs’. Het gebruik van de positie van de Kerk, rivaliserende prinsen, invallen van 

Tataren, het afschilderen van de plaats als een versnipperd land met een in armoede gevangen 

volk dat nood heeft aan eenheid zijn voor een Westerse kijker die minder kennis heeft van de 

geschiedenis van Rusland eerder elementen die ingebed worden zonder dat hun historische 

betekenis geëxpliciteerd wordt. Het historisch kapitaal van de kijker blijkt hier een cruciale factor 

te zijn om met historiserende ‘énonciateurs’ aan de slag te gaan. Wie minder vertrouwd is met de 

geschiedenis van die regio in die periode, heeft een expliciete duiding en contextualisering nodig 
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om met de historiserende ‘énonciateurs’ aan de slag te gaan. De film zal dus anders gelezen 

worden naarmate het historisch kapitaal van de kijker verschilt. Indien men op zoek gaat naar die 

contextualisering, blijkt dat het psychologisch verhaal en de historische tijd verweven zijn en 

elkaar versterken. 

 

Electra, My Love biedt op het eerste zicht zelfs geen elementen die als historiserende ‘énonciateur’ 

gelezen kunnen worden. De film bouwt sterk op universalisering van het proces van verandering 

dat hij beschrijft. Het motief uit de klassieke tragedie van de wraak van Electra op haar moeder en 

stiefvader die haar vader vermoord hebben, wordt een parabel over de noodzaak van revolte en 

revolutie. De film is een poëtische evocatie van verzet tegen de machthebbers en hun misbruiken; 

de familiekwestie uit de oorspronkelijke tekst wordt getransformeerd tot het niveau van sociaal 

bewustzijn en handelen; de gebeurtenissen uit de klassieke tragedies worden in deze film tijdloos 

en kunnen met andere woorden ook gelezen worden als allusie op (het wenselijk verzet tegen) 

het communistisch regime van destijds. Door de niet-gespecificeerde setting kan deze film 

evenzeer gelezen worden als commentaar op meerdere, verschillende historische processen die 

zelfs niet gebonden zijn aan de Hongaarse of Oost-Europese geschiedenis. 

De historiserende ‘énonciateurs’ zitten in kleine hoekjes: een aantal wijzigingen ten opzichte van 

de klassieke Electra-tragedies zorgen ervoor dat Aegisthus als alter ego van Rákosi gelezen kan 

worden en dat de film niet enkel alludeert op de Hongaarse revolutie van 1956, maar de 

verantwoordelijkheid van het individu en het volk eveneens doortrekt naar het (toenmalige?) 

heden. Om de film als specifieke allusie op het regime van Rákosi en de Hongaarse opstand van 

1956 te lezen, is kennis van de Hongaarse geschiedenis aangewezen; kennis van de klassieke 

tragedies helpt om dit aan te vullen. Maar om de film als een eerder algemene visie op repressie, 

verantwoordelijkheid en revolutie te lezen, is geen specifieke kennis vereist en wordt een 

historiserende lectuur op algemeen niveau bewerkstelligt zonder specifieke ‘énonciateurs’. 

 

1.3. Intermedialiteit 

In Aguirre, der Zorn Gottes opent intermedialiteit perspectieven en wordt het historisch beeld van 

een tocht van conquistadores op zoek naar El Dorado verbreed tot een commentaar op het 

christendom, op kolonialisme en op menselijke drijfveren als expansiedrang, macht en 

machtswellust. 

 

In Ludwig wordt muziek hét element dat commentaar biedt op het beeld van Ludwig dat we 

krijgen. Waar de film en een historiserende lectuur een afstandelijke blik bieden, ligt de 

commentaar van Visconti op de figuur van Ludwig in het secuur gebruik van welbepaalde 

muziekfragmenten. Om dit te kunnen lezen, is er echter én kennis nodig van ideeën, thema’s en 

muziek van Wagner, én kennis over de geschiedenis van Duitsland in de tweede helft van de 

19de eeuw. Visconti reikt zelf geen handvaten aan om deze verbinding duidelijk te maken; een 

volwaardige lezing van de film als commentaar op een historisch figuur wordt een puzzel voor 

ingewijden. 
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Bij Andrei Rublev bevestigen intermediale elementen zoals het gieten van de klok, de afbeelding 

van de heilige Georgius en het gebruik van iconen of op iconen geïnspireerde beeldtaal de 

historiserende lectuur. Zowel de film, een historiserende lectuur als de intermediale elementen 

versterken het historisch beeld dat gecreëerd wordt; hoe meer de kijker kan detecteren, hoe 

sterker de film als visie op een historische periode bekeken kan worden. 

 

Ook Electra, My Love versterkt de historiserende lectuur door het inbedden van de film in de eigen 

cultuur. Het gebruik van de muziek en de legende van de vuurvogel bevestigen én het universeel 

verhaal over repressie en revolutie én de specifieke historische lezing als film over de dictatuur 

van Rákosi als dictator die verdreven moet worden.  



 

 

2. Een dynamische wisselwerking 

2.1. Film en geschiedenis 

De films Aguirre, der Zorn Gottes en Ludwig benaderen geschiedenis meer verhalend, prozaïsch, 

beschrijvend; Andrei Rublev en Electra, My Love bieden een meer poëtische en allegorische omgang 

met geschiedenis. Op het eerste gezicht spiegelt dit zich rechtstreeks af op het historisch verhaal 

en lijken de eerste twee films dichter bij geschiedenis te staan dan de andere twee films die eerder 

te interpreteren zijn op een meer algemeen of universeel niveau. We hebben echter niet alleen 

vastgesteld dat een film als Andrei Rublev heel wat concrete verwijzingen naar geschiedenis bevat 

die niet alleen een historiserende lectuur mogelijk maken, maar er zelfs voor zorgen dat die 

historiserende lectuur de interpretatie van de film fundamenteel kan verbreden en verdiepen; 

daarenboven hebben we vastgesteld dat zelfs een film als Electra, My Love, zonder rechtstreekse 

verwijzingen naar geschiedenis, op historiserende wijze gelezen kan worden, waarbij dit niet 

beperkt blijft tot de historische context waarbinnen de film gemaakt werd, maar dat concrete 

historische gebeurtenissen op een poëtische manier in de film verwerkt werden. 

Dit betekent dat een analyse van een historische arthousefilm meer vraagt dan een vergelijking 

tussen expliciete historische elementen en de gerepresenteerde geschiedenis. Indien men zich 

hiertoe beperkt, mist men de historiserende lectuur van Electra, My Love volledig. 

 

2.2. Historiserende lectuur 

De transpositie van Odins begrip van documentariserende lezing tot historiserende lectuur, heeft 

dan ook duidelijk haar meerwaarde bewezen. Binnen de drie niveaus van film, context en kijker 

die een historiserende lectuur kunnen stimuleren, vallen een aantal dingen op.  

Op het niveau van de film zijn de meest expliciete historiserende ‘énonciateurs’ dateringen, het 

gebruik van een setting die als een specifieke historische setting ervaren wordt (de kerken in 

Andrei Rublev, Ludwigs kastelen, historisch geïnspireerde kostumering in Aguirre, der Zorn 

Gottes), de aanwezigheid van een bekende historische figuur (Ludwig), documentair 

cameragebruik (Aguirre, der Zorn Gottes). Ook kennis van het oeuvre van de cineast kan in het 

geval van Visconti en Jancsó de kijker ertoe aanzetten op zoek te gaan naar specifieke historische 

betekenis, vermits deze cineasten herhaaldelijk historische onderwerpen behandelden. Om aan de 

slag te gaan met minder expliciete historiserende ‘énonciateurs’ die soms eerder op symbolisch 

niveau werken, zoals het gebruik van muziek in Ludwig of veranderingen ten opzichte van de 

klassieke Electra-tragedies in Electra, My Love, is het aanvullen van het begrip historiserende 

‘énonciateur’ met intermedialiteit dan weer cruciaal. 

Het begrip institutionele context, dat Odin binnen instituten als onderwijs of binnen een bepaalde 

onderzoeksvraag plaatst, dient volgens ons aangevuld te worden met de context van receptie, 

kritiek en promotie die de film zelf omringt. Zo wordt Andrei Rublev veelal geïnterpreteerd als een 
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film over een geloofscrisis en een kijker die een bepaalde interpretatie van de film leest alvorens 

hem te bekijken, zal daar dan ook door beïnvloed worden. Aguirre wordt door Herzog verkocht 

als eigen verzinsel en Herzog roept dat zo luid dat de meerderheid van de critici hem daarin 

volgt. Het ander werk van de cineast stuurt deze dominante interpretaties dikwijls mee: in 

Herzogs films zijn we enige waanzin gewoon; Andrei Rublev is de enige historische film van 

Tarkovsky en vermits zijn andere films ook allen rond persoonlijke identiteitscrisissen of het 

gevecht van een individu versus een breder of ander kader draaien, wordt ook de lezing van 

Andrei Rublev daardoor gestuurd. 

Op het niveau van de kijker drukken we op het belang van het historisch kapitaal van de kijker 

om met minder expliciete historiserende ‘énonciateurs’ aan de slag te gaan. Het historisch 

kapitaal van de kijker – zijn kennis van bepaalde historische periodes of gebeurtenissen – is in het 

geval van bijvoorbeeld Andrei Rublev of Aguirre, der Zorn Gottes cruciaal om de film niet louter op 

een meer algemeen niveau, maar ook als historisch verhaal te lezen. Deze films stellen historische 

figuren centraal die binnen een bepaalde cultuur beter bekend zijn (Rublev enerzijds als 

iconenschilder; anderzijds ook als iconenschilder in de historische context voor wie meer 

vertrouwd is met middeleeuwse Russische geschiedenis; Aguirre als reële conquistador voor wie 

meer details kent over die periode in Latijns-Amerika). Ludwig stelt voor de Westerse kijker dan 

weer een meer bekende historische figuur centraal die zich bovendien als koning op een 

maatschappelijke sleutelpositie bevond en zal mede daardoor makkelijker als historische film 

gelezen worden. 

We hebben dan ook herhaaldelijk gewag gemaakt van een meer algemene of universele lezing. 

Dit betekent niet dat wanneer een film eerder op algemeen niveau geïnterpreteerd wordt, dat dit 

louter begrepen moet worden als fictiviserend. Het lezen van bijvoorbeeld Aguirre, der Zorn Gottes 

of Electra, My Love op een meer algemeen niveau, wil niet zeggen dat men binnen de interpretatie 

alles als fictie gaat beschouwen, wel dat er zoals Odin zelf aangaf bij het begrip 

documentariserende lectuur meerdere vormen van historiserende lectuur mogelijk zijn en naast 

elkaar kunnen bestaan. Een historiserende lectuur kan vrij algemeen zijn, focussen op universele 

historische motieven of bewegingen zoals de overgang van aristocratie naar democratie of 

revolutie tegen repressie, en terzelfder tijd door andere kijkers ook op een meer particuliere wijze 

geïnterpreteerd worden. Het een sluit het ander niet uit, meer zelfs, dikwijls ontstaat er een 

wisselwerking waarbij beide elkaar versterken. 

We kunnen dit het best verduidelijken aan de hand van Andrei Rublev. Door deze film niet louter 

fictiviserend, op psychologisch niveau te interpreteren, maar aandacht te besteden aan de 

historische gebeurtenissen die weergegeven worden, ontstaat er een universele historiserende 

lectuur over een versnipperd land waar langzaamaan een bewustzijn van nood aan broederschap 

en eenheid groeit. Door de historische verwijzingen specifieker te bekijken, wordt het ook een 

historische film over de historische tijd van verandering waarin Rublev leefde en indien men dit 

terugkoppelt naar de fictiviserende interpretatie, wordt dit psychologisch niveau een symbool 

van de universele én particuliere historiserende lectuur: Rublev wordt een figuur die als 

kloosterling een actievere rol in de buitenwereld wenst, zijn persoonlijke talenten wil aanwenden 

om het volk zicht op hoop te schenken en dit zowel op universeel niveau, in het heden, als oproep 

voor een bewust kunstenaar- of burgerschap waarbij een maatschappelijke rol opgenomen wordt, 



Algemene conclusie 

  

 311 

als op particulier historisch niveau, namelijk als element van hoop in de historische tijd vol 

verandering waarin Rublev leefde. 

 

Naast visies op concrete historische gebeurtenissen, kunnen de verschillende films ook gelezen 

worden op een meer symbolisch historisch niveau, waarbij de commentaar op een specifieke 

gebeurtenis, periode of figuur elementen bevat die getransponeerd kunnen worden op andere 

historische gebeurtenissen of op meer algemene maatschappelijke mechanismen die geschiedenis 

mee bepalen. Een film als Ludwig van Visconti kan niet enkel gelezen worden als film over de 

historische figuur van Ludwig II van Beieren maar eveneens als film over het vervangen van 

monarchieën door democratische besturen of als film over de teloorgang van de aristocratie. 

Aguirre van Herzog, gebaseerd op een historische figuur, vertelt niet alleen over deze historische 

figuur maar zit ook vol verwijzingen naar andere historische gebeurtenissen. Deze andere 

historische elementen bepalen mee het historisch beeld dat de kijker zich vormt. Denken we maar 

aan de verwijzingen naar rassendiscriminatie in Aguirre: door die te integreren in de film trekt 

Herzog de film niet enkel open naar andere plaatsen en tijden maar belicht Herzog een negatief 

aspect van het kolonialisme dat in die tijd als vanzelfsprekend ervaren werd door de kolonisten. 

De manier waarop historische gebeurtenissen betekenis krijgen in historische films, kan ook mee 

bepaald worden door een lezing van het verhaal op een meer universeel niveau. Ook de 

algemene verhaallijnen of thema’s bepalen mee het historisch beeld. Een voorbeeld vinden we in 

de proloog in Andrei Rublev van Andrei Tarkovsky. Daarin zien we hoe een ballonvaarder van een 

kerktoren springt in een poging te vliegen. Hiermee wordt niet enkel verwezen naar de pogingen 

van de mens zijn eigen mogelijkheden te overstijgen: door de ballonvaarder van de kerktoren te 

laten springen, wordt hij symbool voor een individu dat tracht zich te ontvoogden van een 

dogmatische kerk die weinig ruimte laat voor persoonlijk initiatief of creativiteit. Een passend 

symbool voor de thematiek van de film, dat door de prominente plaats als zelfstandige eenheid 

aan het begin van de film de lezing ervan mee stuurt. 

 

2.3. Intermedialiteit 

Het verbreden van intertekstualiteit tot intermedialiteit en integreren daarvan in het 

onderzoeksmodel blijkt een welkome aanvulling op het begrip van historiserende lectuur. 

We hebben verschillende vormen van intermedialiteit gedetecteerd: intermediale referenties zoals 

het specifieke gebruik van muziek in Ludwig of Electra, My Love, mediumwissel bij de 

transformatie van klassieke tragedies in Electra, My Love, mediumcombinatie zoals de integratie 

van iconische beeldtaal in Andrei Rublev. Enkel het bekijken van transmedialiteit (wat bij film als 

genrekenmerken vertaald kan worden) en intramedialiteit (verwijzingen binnen één medium) is 

dus onvoldoende om een bredere betekenisgeving te dekken. 

De intermedialiteit die een invloed heeft op een historiserende lectuur is ook duidelijk breder dan 

louter referenties aan de historische gebeurtenissen. Zo treffen we in Aguirre, der Zorn Gottes 

verwijzingen naar romantische schilderkunst aan die op zich niets toevoegen aan het historisch 

verhaal maar wel het imago van de film – en bijgevolg ook van de historische lezing – 
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beïnvloeden. De belangrijke rol die de componist Richard Wagner speelt in het leven van Ludwig 

en in de gelijknamige film wordt mee gestuurd door de Wagneriaanse hertaling van mythes en 

sages waarin de helden geen grenzen kennen en waarbijj Visconti door het specifieke gebruik van 

bepaalde operastukken suggereert dat Ludwig eerder een antiheld was.  

Net zoals bij het detecteren van bepaalde historiserende ‘énonciateurs’ het historisch kapitaal van 

de kijker cruciaal is, is hier het cultureel kapitaal van de kijker van wezenlijk belang. Ons 

onderzoek toont aan dat het aanvullen van het historisch of cultureel kapitaal wenselijk is om de 

interpretatie van historische arthousefilm te verdiepen. We startten zonder enige kennis van de 

Russische geschiedenis in de middeleeuwen en Wagner lieten we vóór ons onderzoek naar 

Ludwig zelf ook links liggen. Het zijn voorbeelden van sleutelelementen die de interpretatie en 

diepgang verrijkt hebben, voorbeelden van een breed ingebedde omgang met historische 

arthousefilm. 

 

2.4. Coda 

Het gewicht van de drie assen (film, historiserende lectuur, intermedialiteit) verschilt van film tot 

film. Bij Aguirre, der Zorn Gottes versterkt het documentair karakter de geloofwaardigheid van het 

historisch verhaal maar wordt er ook expliciet een spel tussen waarheid en fictie gespeeld; in 

Andrei Rublev is het in de eerste plaats de historiserende lectuur die de film verdiept; bij Ludwig 

wordt intermedialiteit cruciaal en verleent het gebruik van operafragmenten van Wagner de film 

de reflectie die op het eerste zicht ontbreekt; in Electra, My Love stuurt vooral de openheid van de 

film de interpretatie maar zijn er toch historiserende en intermediale elementen aanwezig die een 

specifieke lezing van de film als historische film mogelijk maken. 

Het gewicht en de benaderingswijze van de drie assen verschilt maar bij alle films spelen ze alle 

een rol in het totaal proces van betekenisgeving. Andrei Rublev krijgt een sterke historiserende 

lectuur indien men de tijd en context van de historische figuur van Rublev mee in rekening 

brengt; de intermedialiteit is voornamelijk gericht op de iconenschilderkunst van Rublev en de 

religieus-maatschappelijke rol van geloofsuitingen. Het lezen van de religieuze elementen zoals 

het gieten van de klok en de afbeelding van de heilige Georgius versterken in hoge mate de 

historiserende lectuur. In Aguirre, der Zorn Gottes is de intermedialiteit bescheiden én verscheiden: 

kritische allusies op het christendom, het gebruik van het verhaal van de Zonnegod, zelfs het 

dubbel gebruik van Okello (de naam van de zwarte slaaf en het taalregister van Aguirre) 

versterken de film als film maar doen ook wat met de historiserende lectuur. Die wordt 

opengetrokken van de context van de conquistadores tot het heden; er ontstaat als het ware een 

universeel-historiserende lectuur. Ludwig is als film een praalgraf voor een verkeerd getimede en 

gecaste figuur, voor een luisterrijke ziel die buiten het leven wil staan. De historische laag toont 

een aantal sleutelmomenten uit het leven van Ludwig waarheidsgetrouw maar glijdt door het 

niet-tonen van maatschappelijke sleutelelementen eveneens af tot een lege doos. Het gebruik van 

de muziek van Wagner geeft dit alles echter een plaats, wat suggereert dat het weglaten van de 

maatschappelijke laag in de film een bewuste zet was van Visconti: Ludwig wordt door het 

gebruik van intermediale elementen een falende Wagneriaanse held die niet verder kijkt dan de 
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oppervlakte van de glorieuze romantische mythes die hij zo verheerlijkt en die eigenlijk ook 

commentaar geven op maatschappelijke evoluties. Zo gaat de historiserende lectuur verder dan 

op het eerste gezicht lijkt en wordt de film in plaats van een verheerlijking van Ludwig eigenlijk 

een scherpe kritiek op hem en op de context waarbinnen hij moest bewegen. In Electra, My Love 

ontstaat een historiserende lectuur door het verbinden van kennis over de klassieke Electra-

tragedies en de geschiedenis van Hongarije tussen ruwweg 1950 en 1970; de intermedialiteit 

versterkt deze historiserende lectuur door het inpassen van de film in de Hongaarse cultuur.  

Ook het belang van intermediale elementen loopt niet noodzakelijk parallel met de variatie van 

een meer prozaïsche versus een meer poëtische film. Het is niet enkel bij de interpretatie van 

Andrei Rublev of Electra, My Love dat intermedialiteit een belangrijke toevoeging blijkt in de 

betekenisvorming; zelfs in Ludwig, de film die de historische tijd en ruimte het meest getrouw 

weergeeft, is de intermedialiteit cruciaal om de kritische betekenis die de film in zich draagt te 

kunnen grijpen. 

 

 
Figuur 8: een dynamische wisselwerking 

 





 

 

3. Historische arthousefilm als dynamisch proces  

De historische arthousefilms die we behandeld hebben, zijn duidelijk films die niet afsluiten, 

maar openheid centraal stellen. Ook arthousefilm maakt gebruik van conventies, maar minder 

strikt, minder dominant, minder exhaustief dan de mainstreamfilm, die onder meer formele en 

narratieve duidelijkheid, genre-verwachtingen en toegankelijkheid voor een breed publiek 

vooropstelt. Dit beïnvloedt ook de omgang met geschiedenis in historische arthousefilms: er is 

meer flexibiliteit, openheid, suggestie, allusie en verbeelding. De historische arthousefilm vraagt 

dan ook niet enkel om feitelijke vergelijkingen, maar om ook om dichtbij de film en de beleving 

ervan te blijven en oog te blijven hebben voor de magie van het witte doek.  

In het werk van de socioloog en filosoof Edgar Morin, Le cinéma ou l’homme imaginaire, vinden we 

inspiratie voor een slotbeschouwing rond de filmische beleving door de toeschouwer als 

dynamisch proces. Het beeld als object en de subjectieve kijkervaring versterken elkaar door een 

dialectische eenheid tussen realiteit en irrealiteit, tussen droom en werkelijkheid. Volgens Morin 

biedt film een blik op een magische wereld waaraan de kijker deelachtig wordt door affectieve 

participatie, die bestaat uit processen van projectie en identificatie. Deze affectieve participatie is 

volgens hem noodgedwongen passief; omdat de kijker niet kan tussenkomen in de actie, wordt 

de participatie verinnerlijkt; omdat actie niet mogelijk is, komt de ervaring dicht bij mythe, droom 

en magie te staan.710 Belangrijk daarbij is dat volgens Morin de affectieve participatie breder gaat 

dan wat dikwijls als identificatie met het hoofdpersonage gezien wordt. De affectieve participatie 

heeft betrekking op het volledige universum van de film: 

Cette participation polymorphe que le cinéma apporte incomparablement, 

embrasse et unit donc non seulement un personnage, mais les personnages, 

mais les objets, mais les paysages, mais l’univers du film dans son ensemble. 

Nous participons, par delà les passions et aventures des héros, à une totalité 

d’êtres, choses, actions que charrie le film dans son flux.711 

Los van het idee van affectieve participatie, kunnen we Morins visie op film-kijken als bepaald 

door het geheel van wat als film ervaren wordt, als leidraad transponeren op ons onderzoek: hoe 

de kijker een historische arthousefilm ervaart en eventueel leest als een visie op (een deel van) 

geschiedenis, wordt bepaald door het geheel: de film als historische film, de impact van een 

historiserende lectuur en het aanvullen met intermediale referenties die de lezing ervan mee 

kunnen sturen. Daarbij is niet enkel het realiteitskarakter van belang, maar het geheel van 

indrukken, reëel of irreëel, illusie of werkelijkheid. Film als creatie die net als schilderkunst, 

muziek of literatuur een blik biedt op de wereld,712 of op de dialoog tussen mens en wereld. Noch 

pure representatie, noch puur abstract beeld, maar een beeld als ‘pensive image’ dat te denken 
                                                           
710 Voor het proces van affectieve participatie, zie Morin, E., Le Cinéma ou l'homme imaginaire. 
Paris: Editons Gonthier, 1958, 73-97. 
711 Ibid., 90. 
712 Ishaghpour, Y., Historicité du cinéma. Tours: Farrago, 2004, 50. 
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geeft over zowel het beeld als het afgebeelde, waarbij esthetische ervaring en reflectie 

gecombineerd worden.713 De verschillende lagen van film, historiserende lezing en 

intermedialiteit worden gebruikt als een prisma dat naargelang de manier waarop men het licht 

breekt een breed spectrum van het verleden oproept. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
713 Rancière, J., The Emancipated Spectator. London: Verso, 2009, 107-132. 



 

 





 

 

 ENGLISH ABSTRACT  
 

The spectrum of the past. A vision of history in four European arthouse films (1965-1975) 

 

This research about historical arthouse film tries to broaden the discourse about historical film. 

Therefore, we closely examined four films: Aguirre, the Wrath of God by Werner Herzog, Ludwig by 

Luchino Visconti, Andrei Rublev by Andrei Tarkovsky and Electra, My Love by Miklós Jancsó. 

Too often, the discussion about historical films gets stuck at the question if the movie treats 

history accurately. Furthermore, arthouse film is underexposed. In our research on four European 

historical arthouse films that each handles history differently, we widened the question. 

Historical films always contain fiction next to facts. Even if the emphasis is more on fictional 

elements, these films too tell something about the past. When analysing historical arthouse films 

and their relation to history, it is not sufficient to limit the research to a factual comparison 

between historical facts and their filmic use. Not only does the historical background knowledge 

play an important role in the reading of a film as a comment upon history; filmic parameters can 

also heavily influence the nature of the historical vision. To cover the multiple determining factors 

and their mutual relation, we created and used the concept of ‘historising lecture’. Due to the 

nature of arthouse film, an important role was also assigned to intermediality. Our exploration of 

the use of or references to other historical facts, not related to the main topic, or cultural 

expressions, has not only shown that intermediality is more diverse than an intertextual relation 

between source and text, but also – even more importantly – that the kind and range of allusions 

demands a close examination of the references used, their historical, social and/or cultural 

meaning and the possible influence on the meaning and historising lecture of arthouse film. What 

historical arthouse films tell us about history is not only determined by direct references to 

history. Filmic elements, the role and background of the viewer and intermediality also determine 

the image of history that is created. Our dynamic analytical model, where history, intermediality 

and filmic language are intertwined, offers a new vision on the possibilities and merits of 

historical arthouse film. 

 





 

 

 RÉSUMÉ FRANÇAIS  
 

Le spectre du passé. Un regard sur l’histoire à travers quatre films d’auteur européens (1965-

1975).  

 

L’objectif de cette recherche, consacrée au film d’auteur historique, est d’élargir le discours sur le 

film historique à travers une analyse approfondie de quatre exemples cinématographiques : 

Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog, Ludwig de Luchino Visconti, Andreï Roublev d’Andrei 

Tarkovsky et Electre, mon amour de Miklós Jancsó. 

Le débat sur les films historiques se limite trop souvent à la question de la fidélité du film au 

contexte historique et s’intéresse fort peu, de surcroît, au film d’auteur. Notre analyse de quatre 

films d’auteur historiques européens, qui appréhendent chacun l’histoire dans une optique 

différente, nous a permis d’élargir la question. Dans les films historiques, la fiction prend toujours 

le pas sur la réalité. Or, même lorsqu’ils sont fondés sur des éléments fictifs, ces films nous 

racontent quelque chose sur le passé. L’analyse des films d’auteur historiques ne peut dès lors se 

restreindre à une comparaison entre les faits historiques et leur transposition cinématographique. 

Pour interpréter un film en tant que regard sur l’histoire, il importe de prendre en considération 

non seulement le contexte historique, mais aussi certains paramètres filmiques susceptibles 

d’influencer considérablement cette perception de l’histoire. Nous utilisons le concept de ‘lecture 

historisante’ pour désigner une série de facteurs déterminants et leur corrélation. Nous mettons 

également l’accent sur la notion d’intermédialité, compte tenu de la spécificité du film d’auteur. 

En analysant l’usage d’expressions culturelles ou de références à des faits historiques sans lien 

direct avec le sujet principal, nous avons fait deux constats : l’intermédialité ne se limite pas à une 

relation intertextuelle entre le texte ou le film et sa source ; mais aussi et surtout, la nature et la 

diversité des allusions exige une analyse plus pointue des références utilisées, de leur 

signification historique, sociale et/ou culturelle et de leur influence éventuelle sur la signification 

et la lecture historisante du film d’auteur.  

Le rapport des films d’auteur historiques au passé ne se réduit pas aux références directes à 

l’histoire. L’évocation historique dépend tout autant des éléments filmiques, du rôle et des 

antécédents du spectateur, ainsi que de l’intermédialité. Notre modèle dynamique de recherche, 

qui tisse des liens entre l’histoire, l’intermédialité et l’analyse filmique, ouvre ainsi de nouvelles 

perspectives sur les potentialités et les mérites du film d’auteur historique.  
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Aguirre, der Zorn Gottes 

West-Duitsland, 1972 

Regie: Werner Herzog 

Script: Werner Herzog 

Cameraregie: Thomas Mauch 

Montage: Beate Mainka-Jellinghaus 

Muziek: Popol Vuh 

Belangrijkste acteurs: Klaus Kinski (Don Lope de Aguirre), Helena Rojo (Inez), Del Negro (Gaspar 

de Carvajal), Ruy Guerra (Pedro de Ursúa), Peter Berling (Fernando de Guzman), Cecilia 

Rivera (Flores), Daniel Ades (Perucho), Edward Roland (Okello) 

Duur: 93 min. 

Kleur 

 

 

 

Ludwig 

Italië / Frankrijk / West-Duitsland, 1972 

Regie: Luchino Visconti 

Script: Luchino Visconti, Enrico Medioli, Suso Cecchi d'Amico  

Cameraregie : Armando Nannuzzi 

Montage : Ruggero Mastroianni 

Muziek : Richard Wagner, Robert Schumann, Jacques Offenbach 

Belangrijkste acteurs : Helmut Berger (koning Ludwig II van Beieren), Trevor Howard (Richard 

Wagner), Silvana Mangano (Cosima Von Bülow), Mark Burns (Hans Von Bülow), Romy 

Schneider (keizerin Elisabeth van Oostenrijk), Sonia Petrovna (Sophie), Izabella Telezynska 

(moeder van Ludwig), Adriana Asti (Lila Von Bulyowsky), John Moulder-Brown (prins 

Otto), Folker Bohnet (Joseph Kainz), Marc Porel (Richard Hornig), Gert Fröbe (priester 

Hoffmann), Heinz Moog (professor von Gudden), Helmut Griem (graaf Dürckheim), 

Umberto Orsini (graaf Von Holnstein) 

Duur : 186 / 235 min. 

Kleur 
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Andrei Rublev  

U.S.S.R., 1966 (1969) 

Regie: Andrei Tarkovsky 

Script: Andrei Tarkovsky en Andrei Konchalovsky 

Cameraregie: Vadim Yusov 

Montage: Lyudmila Feiginova, Olga Shevkunenko, Tatyana Yegorychyova  

Muziek: Vyacheslav Ovchinnikov 

Belangrijkste acteurs: Anatoli Solonitsyn (Andrei Rublyov), Ivan Lapikov (Kirill), Nikolai Grinko 

(Danil Chorny), Nikolai Sergeyev (Theophanes the Greek), Irma Raush (zottin), Nikolay 

Burlyaev (Boriska), Yuriy Nazarov (Grootprins en Prins), Rolan Bykov (de nar), Mikhail 

Kononov (Foma), Stepan Krylov (hoofd van de klokkengieters), Bolot Bejshenaliyev (Khan 

van de Tataren) 

Duur: 186 / 205 min. 

Zwart-wit  

 

 

 

Electra, My Love (Szerelmem, Electra) 

Hongarije, 1974 

Regie: Miklós Jancsó 

Script: László Gyurkó, Gyula Hernádi 

Cameraregie: János Kende 

Montage: Zoltán Farkas  

Muziek: volksliederen, Zoltán Kodály, Béla Bartók 

Belangrijkste acteurs: Mari Töröcsik (Elektra), György Cserhalmi (Orestes), József Madaras 

(Aegisthus), Gabi Jobba (Chrisotemis)  

Duur: 70 min. 

Kleur
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