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Abstract 

 
Binnen deze literatuurstudie wordt de stroming New Queer Cinema in kaart gebracht, een 

onafhankelijke filmbeweging die in het begin van de jaren 1990 door critici werd toegejuicht 

op verschillende filmfestivals. Wat anders was aan deze films is het representeren van 

homoseksualiteit op een realistische manier, in tegenstelling tot de vroegere ‘queer’ films. 

Regisseur Gus Van Sant wordt vaak gezien als één van de belangrijkste figuren binnen deze 

stroming, wat ons brengt bij het tweede deel van de literatuurstudie. Alvorens er wordt 

overgegaan tot de analyse van Mala Noche (1985), My Own Private Idaho (1991), Gerry 

(2002) en Milk (2008), wordt in dit deel de buitenfilmische context behandeld.  

Binnen de filmanalyse hebben we ons voornamelijk gefocust op de personages binnen ‘queer’ 

films en werd er gekeken of Gus Van Sant nog steeds New Queer kenmerken doortrekt 

doorheen zijn oeuvre. Na de opdeling van de vier films in segmenten analyseerden we de 

voor onze vraagstelling relevante segmenten aan de hand van een zelf opgesteld analyse-

instrument.  Hieruit is gebleken dat er heel wat kenmerken omtrent homoseksuele personages 

in deze films te onderscheiden zijn, maar dan vooral in de voorloper van New Queer Cinema 

Mala Noche en de specifieke New Queer film My Own Private Idaho, wat we konden 

voorspellen aan de hand van de literatuur. Gerry is een apart geval daar deze film uitnodigt tot 

‘queer reading’ en onze lezing één van de mogelijke lezingen is, niet per se de juiste. Milk 

daarentegen bevat meerdere New Queer kenmerken, wat onze analyse des te interessant 

maakte. Het lijkt erop dat regisseur Gus Van Sant nog geen definitief afscheid heeft genomen 

van New Queer Cinema.  
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Inleiding 

 
Queer cinema trekt vandaag de dag heel wat aandacht van de mainstream filmwereld, volgend 

op het succes van enkele recente treffers zoals Brokeback Mountain (2005). De 

bereidwilligheid om films omtrent holebi’s te maken heeft echter een lange weg afgelegd. Tot 

de late jaren 1980 hadden bioscoopbezoekers die op zoek waren naar homoseksualiteit in film 

slechts beperkte mogelijkheden. Meestal ging het hier dan om experimentele of avant-

gardefilms met vaak homoseksuele artiesten als makers. Het zijn deze artiesten en de 

condities waarin hun werk geproduceerd, gedistribueerd en geëxposeerd werd, die de 

achtergrond en de voorlopers van New Queer Cinema hebben bepaald. Vanaf de tweede helft 

van de jaren 1980 werd deze nieuwe golf van homoseksuele films aangekondigd met 

voorlopers als Mala Noche (1985) van Gus Van Sant en Bill Sherwood’s Parting Glances 

(1986). Wat anders was aan deze nieuwe films was het representeren van homoseksualiteit als 

een natuurlijk deel van het leven. De sensatie rond de films bestond dan ook uit het zien van 

homoseksuele personages in hun alledaagse omgeving. De belofte waar ze voor stonden werd 

met een verrassende snelheid gerealiseerd door de komst van New Queer Cinema in het begin 

van de jaren 1990.  

In het eerste deel van de literatuurstudie gaan we onze onderzoeksaandacht voornamelijk 

richten op New Queer Cinema in het algemeen, waarbij we deze cinema zowel binnen het 

theoretische veld als binnen het filmlandschap gaan situeren. Daarnaast wordt er plaats 

gemaakt voor enkele belangrijke cineasten en bespreken we kort de kritiek op New Queer 

Cinema en de invloed die deze films hebben gehad. Het is net omdat deze films andere 

onafhankelijke films met homoseksuele inhoud hebben geholpen met het vinden van de 

nodige distributie dat het ons interessant leek om deze golf, die vaak eerder op de achtergrond 

blijft, van dichterbij te gaan bekijken.  

Het tweede deel van deze literatuurstudie concentreert zich rond Gus Van Sant. Deze 

onvoorspelbare regisseur wordt vaak gezien als één van de belangrijkste namen binnen New 

Queer Cinema, wat mede onze keuze tot bespreking van specifiek zijn werk heeft bepaald. De 

thematische uitgestrektheid en de ruime visuele stijl van zijn oeuvre vormden een tweede 

drijfveer.  

Binnen deze paper is het vooral de bedoeling te gaan kijken of regisseur Van Sant zich 

doorheen zijn oeuvre steeds heeft laten leiden door New Queer Cinema. We gaan met andere 

woorden na of er nog steeds kenmerken van deze cinema terug te vinden zijn in zijn films en 

focusen ons hierbij vooral op de personages. De kenmerken die we gaan onderzoeken zijn 

afkomstig uit de literatuurstudie. Onze analyse heeft betrekking op de langspeelfilms Mala 

Noche (1985), My Own Private Idaho (1991), Gerry (2002) en Milk (2008).  
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Deel 1: New Queer Cinema 
 
 
1.1 Situering 

 

1.1.1 Theoretische exploratie van de concepten ‘queer’ en queer theory 

 

New Queer Cinema is onlosmakelijk verbonden met concepten als ‘queer’ en de queer theory. 

Het is dan ook belangrijk deze van dichterbij te gaan bekijken. Terwijl voor velen ‘queer’ 

simpelweg een trendy woord is om holebi’s te benoemen, is het beter ‘queer’ te verstaan als 

een theoretische benadering die opnieuw gaat nadenken over menselijke seksualiteit. De term 

‘queer’, ooit gebruikt als scheldwoord om homoseksuele mannen en lesbische vrouwen te 

vernederen, wordt vandaag de dag aangewend door academici om de brede en fluïde 

menselijke seksualiteit te beschrijven. ‘Queer’ kan eveneens gehanteerd worden om naar elke 

seksualiteit die verschillend is van de heteroseksuele monogamie, vaak het opzet van de 

meeste koppels in klassieke Hollywoodfilms, te gaan verwijzen. ‘Queers’ zijn mensen, 

inclusief heteroseksuelen, die hun seksualiteit niet volgens deze categorie organiseren 

(Benshoff & Griffin, 2004, p. 1). 

Ondanks het feit dat ‘queer’ een redelijk nieuw concept is, is het eigenlijk een meer accuraat 

en beschrijvend concept wanneer het handelt over ‘non-straight sexualities’. Het erkent zowel 

de gelijkenissen, en onderstreept tegelijkertijd de verschillen tussen mannelijke homoseksuele 

en lesbische perspectieven, als tussen biseksuele en transgender perspectieven. ‘Queer’ kan 

daarnaast ook gebruikt worden om een nieuwe generatie mensen te definiëren. Deze zouden 

zich verzetten tegen het opplakken van een heteroseksueel of homoseksueel etiket (Benshoff 

& Griffin, 2004, p. 2).  Doty (1993, pp. xvi-xviii) stelt eveneens dat de term ‘queer’ het meest 

wordt gebruikt bij het beschrijven van niet-heteroseksueel werk. Dit houdt niet-heteroseksuele 

posities en lezingen in van mensen die niet dezelfde seksuele oriëntatie hebben als deze in de 

tekst. ‘Queer’ wordt volgens hem dan ook occassioneel gebruikt als een overkoepelende term. 

Maar het gebruik van ‘queer’ is meer dan enkel een parapluterm omdat ‘homoseksueel’ en 

‘gay’ gebruikt werden om te verwijzen naar lesbische vrouwen, homoseksuele mannen of 

biseksuelen en ‘queer’ ook kan verwijzen naar een combinatie of een kruising van meer dan 

één specifieke niet-heteroseksuele vorm van seksualiteit. Een voorbeeld hiervan is een tekst 

als Gentlemen Prefer Blondes (1953). Deze accumuleert zowel lesbische, homoseksuele en 

biseksuele klanken, vaak in relatie tot dezelfde kijker. Het is beter te spreken van een ‘queer’ 

tekst en een ‘queer’ kijker dan van een specifieke lesbische of homoseksuele of biseksuele 

tekst en kijker. Er moet echter wel opgepast worden met het gebruik van ‘queer’ als 
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parapluterm. Dit zou kunnen leiden tot de (mis)representatie van holebi’s als “one big happy 

queer family” (Sullivan, 2003, p. 45). 

 

Terwijl ‘queer’ activisten demonstreerden doorheen de straten begonnen academici uit 

Amerika, Canada en Europa zich te buigen over iets wat al snel het label queer theory werd 

toegekend. De queer theory loopt door meerdere gerelateerde disciplines zoals filosofie, 

geschiedenis, letterkunde, antropologie, sociologie en culturele/media studies. De theorie is 

ontstaan uit de samenvloeiing van ‘identity politics’, of eenvoudiger de studie omtrent ras, 

klasse, gender en seksualiteit en is aanwezig in poststructuralistisch en postmodern denken. 

Deze stellen de stabiliteit en de wenselijkheid van categorisatie in vraag. De queer theory 

wordt dan ook vaak geassocieerd met anti-essentialistisch feminisme en nieuwere 

benaderingen omtrent het begrijpen van ras en etniciteit als sociale constructies, eerder dan 

als biologische zaken (Sullivan, 2003, p. 2; Benshoff & Griffin, 2004, p. 5).  

De queer theory poneert dat seksualiteit een complex terrein is dat niet enkel persoonlijke 

oriëntatie of gedrag omvat, maar ook de sociale, culturele en historische factoren die de 

condities voor deze oriëntaties en gedragingen gaan definiëren en vormen.  Met andere 

woorden, de queer theory verwerpt essentialistische of biologische noties rond gender en 

seksualiteit en ziet hen in plaats daarvan als veranderlijk en sociaal geconstrueerde 

positioneringen (Benshoff & Griffin, 2004, p. 1). 

‘Queer’ filosofe Judith Butler analyseerde gender en seksualiteit als ‘performative acts’, geen 

‘essential identities’. Van mensen wordt er bijvoorbeeld verwacht dat ze zich voortdurend 

gedragen naar hun seksuele identiteit. Dit door hun verlangens uit te spreken, door posters 

van hun geïdealiseerde seksuele partners omhoog te hangen of, dan vooral in het geval van 

onzekere heteroseksuelen, door het denigreren van andere seksualiteiten. De queer theory 

benadrukt dat heteroseksualiteit zelf een veelvoudig en gevarieerd iets is en het gelijkaardige 

gedragingen en verlangens met andere vormen van seksuele oriëntaties deelt (Benshoff & 

Griffin, 2004, p. 5).  

Er is echter ook kritiek gekomen op de queer theory. De theorie zou zich voornamelijk richten 

op mannen, anti-feministisch zijn en het aspect ras negeren. Of men nu al dan niet akkoord 

gaat met deze kritiek, het lijkt gegrond te suggereren dat de queer theory een simplistisch 

onderscheid hanteert om te bepalen wie of wat als ‘queer’ bestempeld kan worden. Het 

resultaat hiervan zijn dichotomieën als ‘wij’ en ‘hen’, ‘queer’ en heteroseksueel, met als 

gevolg dat alle heteroseksuelen in een dominante normatieve positie worden geplaatst terwijl 

holebi’s enkel toegang tot deze positie zouden kunnen ambiëren (Sullivan, 2003, p. 48). We 

moeten echter wel in het achterhoofd houden dat er bij elke gedachtengang zowel voor- als 

tegenstanders zijn.  
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Terwijl ‘queer’ spreekt van een specifiek historisch moment, van ongeveer de jaren 1990 tot 

nu, kan de queer theory aangewend worden om de hele geschiedenis omtrent seksualiteit te 

gaan onderzoeken. Het stelt ons in staat om zowel de heteroseksualiteit als de 

homoseksualiteit na te gaan met het oog op de deconstructie van de patriarchale hegemonie 

en het idee dat enkel één seksualiteit normaal en wenselijk is, namelijk ‘married-straight-

white-man-on-top-of-woman-sex-for-procreation-only’. Belangrijk is dat de queer theory ons 

toelaat de verschillende concepten en beelden die gebruikt werden om seksualiteit te 

begrijpen, te gaan bestuderen.  Meer specifiek stelt de ‘queer film study’ ons in staat na te 

gaan hoe deze concepten en beelden omtrent menselijke seksualiteit impact hebben gehad op 

de cinema en omgekeerd (Benshoff & Griffin, 2004, pp. 5-6). 

Michael Warner (Geciteerd in: Doty, 1993, p. xiii) stelt dat bijna alles wat benoemd wordt als 

queer theory gaat over de manier waarop teksten – zowel literatuur als massacultuur als taal – 

seksualiteit gaan vormen. Gewoonlijk is de notie dat fantasie en andere vormen van 

representatie inherent oncontroleerbaar, ‘queer’ van aard zijn. “You can’t eliminate 

queerness, says queer theory, or screen it out. It’s everywhere. There’s no place to hide, 

hetero scum !”. De focus op ‘messy’ representatie staat de queer theory, zoals niet-

academisch ‘queer’ activisme, toe om zowel anti-assimilerend als anti-separatistisch te zijn. 

De queer theory draagt ook bij tot de bevraging en het ingewikkelder maken van de termen 

‘gay’ en ‘lesbian cinema’. Dit label is verwarrend – verwijst het enkel naar films die gemaakt 

worden door homoseksuele mannen en lesbische vrouwen? Of betekent het dat deze films 

veel homoseksuele fans achter zich hebben staan? Misschien verwijst het naar films die 

homoseksuele en lesbische personages portretteren, zelfs wanneer deze gespeeld worden door 

openlijke heteroseksuelen? En wie beslist wanneer en of een personage al dan niet 

homoseksueel is? Bovendien is de betekenis van de termen ‘gay’ en ‘lesbian’ - hoe zij 

gebruikt en begrepen worden - veel veranderd gedurende de voorbije decennia, net als de 

condities voor de filmische representatie van holebi’s. Terwijl films vandaag de dag 

bijvoorbeeld relatief rechtuit kunnen zijn omtrent seksualiteit was dit ondenkbaar in films die 

gemaakt werden voor de jaren 1960. Regisseurs moesten toen erg creatief zijn en subtiel 

seksualiteit laten doorschemeren. Er zijn met andere woorden grote culturele en historische 

verschillen tussen films gemaakt door homoseksuele regisseurs binnen het Hollywood van de 

jaren 1930 en de onafhankelijke homoseksuele filmmakers van vandaag (Benshoff & Griffin, 

2004, pp. 1-2). 
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1.1.2 Homoseksualiteit in film doorheen de jaren  

 

Queer cinema trekt vandaag de dag heel wat aandacht van de mainstream filmwereld, volgend 

op het succes van enkele recente treffers als Capote (2005) en Brokeback Mountain (2005). 

Dit resulteerde in een geschreeuw van de grote studio’s om projecten rond homoseksuele 

thema’s. Deze aanvaarding en bereidwilligheid om films te maken omtrent holebi’s is er niet 

van de ene op de andere dag gekomen, we moeten in het achterhoofd houden dat er een lange 

weg is afgelegd (Davies, 2008, p. 13). Mainstream Hollywood heeft zich steeds vastgehouden 

aan een naïef geloof in Amerika als een soort smeltkroes. De strategie die volgde negeerde 

zowel gender, ras als seksuele verschillen in hun zoektocht naar een algemeen, 

gemeenschappelijk kenmerk dat voor iedereen aanvaardbaar en voor niemand offensief moest 

zijn (Levy, 1999, p. 459). Homoseksualiteit was altijd iets om de spot mee te drijven, om 

medelijden mee te hebben of zelfs te vrezen. Doorheen de jaren 1930 en 1940 werden 

homoseksuele personages meestal gecast als het verwijfde maatje van het hoofdpersonage of 

als de ‘sissy’. Hun seksuele oriëntatie werd begrepen, maar jammer genoeg nooit besproken. 

Hoe dan ook, in het midden van de jaren 1930 besliste Hollywood zijn eigen films te gaan 

censureren. Het resultaat hiervan staat bekend als de beruchte Hays Code, geleid door Will 

Hays. De Code sloeg er echter niet in de aanwezigheid van homoseksuele personages in films 

weg te werken, maar zorgde er wel voor dat filmmakers homoseksualiteit minder voor de 

hand liggend moesten maken (Davies, 2008, p. 19). Later, voornamelijk vanaf de late jaren 

1950 tot de jaren 1970 werden homoseksuele personages bijna altijd geportretteerd als 

emotioneel onstabiele mensen, vaak met zelfmoordneigingen. Deze beelden van gekwelde 

individuen lieten heel wat indruk na. Ze vertelden niet enkel aan heteroseksuelen wat ze 

moesten denken van holebi’s, maar ook aan holebi’s wat ze over zichzelf moesten denken. De 

industrie werd berucht om het massaal tonen van beperkte en stereotiepe beelden van 

homoseksuele mannen en lesbische vrouwen (Barrios, 2003, p. 3; Davies, 2008, p. 13). Tot de 

late jaren 1980 hadden bioscoopbezoekers, op zoek naar homoseksualiteit in film, beperkte 

mogelijkheden. Meestal ging het dan eerder om avant-garde of experimentele films, maar ook 

binnen deze onafhankelijke producties werd er in die tijd weinig gehandeld omtrent de 

homoseksuele ervaring. Larry Kardish stelt in dit verband dat “Hollywood films usually don’t 

deal with homosexuality” (Geciteerd in: Levy, 1999, p. 447). Ook Epstein en Friedman 

stellen in hun documentaire The Celluloid Closet (1995) vast dat, wanneer er dan wel werd 

gehandeld over homoseksualiteit, de focus voornamelijk lag op het onderwerp van 

homoseksualiteit en de reacties hierop, eerder dan op de personages zelf. “The films usually 

are about homosexuality, not about the people and their stories”. Aan de hand van de 

literatuur kunnen we stellen dat dit vandaag de dag niet meer het geval is. Er werd 

vooruitgang geboekt met de opgang van de onafhankelijke cinema eind de jaren 1980 
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(Davies, 2008, p. 14). Er was sprake van een nieuwe generatie ‘queers’ die voelden dat 

homoseksualiteit een groot deel van hun identiteit was en daar veel mondiger en expressiever 

over werden. Ook het homoseksuele publiek toonde steeds agressiever hun ongenoegen met 

de manier waarop zij gerepresenteerd werden. Er werd door dit publiek dan ook geijverd voor 

een meer rechtvaardige behandeling, maar Hollywood wou of durfde er in die tijd niet op in te 

gaan. Deze houding veranderde in de vroege jaren 1990 wanneer een onafhankelijke 

filmbeweging, bekend als ‘New Queer Cinema’, zich begon te verenigen. Dit keerpunt kwam 

er in de jaren 1991 – 1992, met een stroom aan nieuwe queer films (Levy, 1999, pp. 459-

461). We kunnen hierbij denken aan Poison van Todd Haynes, Gus Van Sant’s My Own 

Private Idaho, Paris is Burning van Jennie Livingston in 1991 en Tom Kalin’s Swoon, 

Christopher Munch’s The Hours and Times en Gregg Araki’s The Living End in 1992. 

Een meer uitgesproken homoseksuele zichtbaarheid bereikte uiteindelijk Hollywood in het 

midden van de jaren 1990 wanneer nieuwe stemmen de oude stigma’s begonnen uit te dagen 

en er gevochten werd voor een meer realistische representatie. Van zodra de mogelijkheden 

lucratief leken te zijn en men zag dat er geld kon geslaan worden uit deze films begon de 

‘nieuwe’ markt heel wat geïnteresseerde producers aan te trekken. Grote Hollywood studio’s 

begonnen films met homoseksuele inhoud te omarmen. Deze nieuwe filmmarkt ontstond 

uiteraard niet van de ene dag op de andere, maar werd geleidelijk aan opgebouwd door 

toegewijde regisseurs, festival programmators en snuggere distributeurs. Hiernaast hebben 

heel wat andere factoren bijgedragen tot het consolideren van de homoseksuele markt: de rol 

van critici, unieke marketingstrategieën, tijdschriften, filmfestivals rond homoseksualiteit, ... 

(Levy, 1999, pp. 459-461). 

 

De relatie tussen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en films is iets uniek. Film beeldt 

al een honderdtal jaar homoseksualiteit uit en dit op verschillende manieren, van impliciet tot 

overduidelijk, van gevoelig tot vernietigend, met het grootste begrip of met de botste 

kleinering. Barrios (2003, p. 9) stelt in dit verband dat “sometimes film reflects precisely how 

gays were viewed in the American experience, and at other times the distortion is epic”. Men 

is nooit echt een duidelijke richting uitgegaan (Barrios, 2003, p. 3). 

Doorheen de jaren heeft queer cinema een hele evolutie van ontkenning naar emancipatie naar 

aanvaarding weerspiegelt. De films ondergingen een verschuiving van de rand naar de 

mainstream en de opgang van homoseksuele beelden op televisie en in film hebben 

ongetwijfeld een halt toegeroepen aan de dominantie van de heteroseksuele maatschappij. 

Vele homoseksuele films werden zodaning beheerst door kwesties van coming out, 

discriminatie en AIDS dat er nog maar weinig plaats over was voor plezier maar de tijden zijn 

veranderd. Vier decennia na de legalisatie van homoseksualiteit is er een reden tot zegevieren. 

Er is immers heel wat bereikt wat de representatie van holebi’s op het scherm betreft. De 
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discussie ging echter nooit enkel over positieve beelden, maar beelden van alle soorten. De 

homosekuele gemeenschap werd decennia na decennia erg weinig gerepresenteerd binnen 

Hollywood, maar het taboe is langzaam verdwenen en films portretteren vandaag de dag 

correcter onze diverse maatschappij (Davies, 2008, pp. 177-178). 

 

 

1.1.3 Situering binnen het filmlandschap: American Independent Cinema 

 

De populariteit van onafhankelijke films is vandaag de dag onbetwistbaar (Holmlund, 2005, 

p. 1). We kunnen, na het raadplegen van de nodige lectuur, New Queer Cinema en enkele van 

de belangrijkste films van regisseur Gus Van Sant hierbinnen situeren. Het leek ons dan ook 

nuttig een duidelijk beeld te schetsen van deze onafhankelijke filmsector.  

Wanneer we vandaag de dag zouden terugkijken naar het vroegere filmlandschap zou de 

Amerikaanse cinema er, zonder het ontstaan van Amerikaanse onafhankelijke cinema, heel 

wat minder interessant uitzien. We kunnen zelfs stellen dat het vooral dankzij deze cinema is 

dat we vandaag de dag in het bezit zijn van wat langdurig waardevol is binnen de 

Amerikaanse cinema als geheel (Hillier, 2001, p. ix). Verschillende factoren hebben de 

totstandkoming van de onafhankelijke Amerikaanse cinema, als alternatief voor 

Hollywoodfilms, in de hand gewerkt. De eerste en tevens belangrijkste drijvende kracht was 

de behoefte van jonge filmmakers om zichzelf artistiek uit te drukken. Deze jonge artiesten 

creëerden alternatieve films die probeerden uit te dagen met visies die eerder onderdrukt 

werden door de meer conservatieve, heersende stroming. Terwijl de aandacht van Hollywood 

zich richtte op winstgevende, maar lichtverteerbare films, gebeurde er iets interessants binnen 

het filmlandschap: onafhankelijke filmmakers kenden succesvolle jaren, gekenmerkt door een 

ontvankelijk publiek en kritische aanmoediging. Er is altijd een conflict geweest tussen film 

als industrie en film als vorm van kunst, film als een gewoonte en film als een experiment, 

maar dat heeft het maken van persoonlijke films binnen de heersende stroming echter nooit 

uitgesloten.  

De toenemende kansen voor ‘indies’ vormen de tweede factor. Zo werd het in de jaren 1990 

eenvoudiger om financiering te vinden door een toenemende beschikbaarheid aan kapitaal 

van investeerders. Ook kwamen er steeds meer mogelijkheden voor films om gezien te 

worden, niet enkel in bioscopen, maar ook via televisie, video, via kabelzenders en door het 

toenemend aantal filmfestivals. Nochtans stonden jonge filmmakers voor de uitdaging om 

met creatieve en ingenieuze strategieën de nodige financiering te bekomen. Een andere 

belangrijke factor was de grotere vraag naar visuele media, gedreven door het toenemend 

aantal bioscopen en de adoptie van de video als dominante vorm van entertainment binnen de 

Verenigde Staten (Levy, 1999, pp. 20-27). 
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Onafhankelijke films staan bekend om hun artistieke innovatie, in tegenstelling tot de 

traditionele Hollywoodconventies. Conventies reguleren niet enkel de vorm of het materiaal 

van de film, maar eveneens de relaties tussen filmmakers en het publiek. Door het feit dat 

zowel de filmmaker als het publiek dezelfde normen en conventies delen worden door de 

meeste films dezelfde emotionele effecten opgewekt. Een belangrijk element van innovatie is 

net het spelen met de verwachtingen van het publiek, terwijl de meeste mainstream 

filmmakers net willen voldoen aan deze verwachtingen. Filmische revoluties introduceren 

veranderingen binnen de bestaande conventies: nieuwe ideeën, nieuwe technieken en vooral 

een nieuwe manier van kijken. 

De artistieke drijfveer achter de onafhankelijke beweging is ontstaan uit de nood aan het 

ontdekken van nieuwe thema’s, nieuwe vormen en stijlen. Nieuwe filmische vormen komen 

vaak tot stand als reactie tegen de onderdrukkende aard van de samenleving en de restrictieve, 

onbuigzame karakter van de dominante cultuur en mainstream cinema. De rebellie van de 

indies mikt op het veilige, berekende en ongeïnspireerde entertainment van Hollywood. 

Moedige regisseurs willen zich onderscheiden van klassieke paradigma’s die voorkeur 

hebben voor een beperkt aantal psychologisch uitgewerkte personages, gemotiveerde 

handelingen, voorspelbare verhaallijnen met een duidelijk begin, midden en einde. In de 

meeste gevallen is er dan ook sprake van een happy end. “The new indie directors perceive 

Hollywood as an institution that has achieved a high pitch of technical excellence but that in 

the process has lost its heart” (Levy, 1999, pp. 52-54). 

Het is steeds interessant te gaan kijken naar wat de gevestigde waarde, in dit geval 

mainstream Hollywood, aanvaardt of verwerpt. Deze factor verklaart waarom sommige 

onafhankelijke regisseurs er sneller door Hollywood worden bijgenomen dan anderen. 

Innovatie kent echter zijn beperkingen. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre een film 

werkelijk onafhankelijk is. We denken hier bijvoorbeeld aan de distributie binnen een 

systeem waarvan de structuren bepaald worden door patriarchaal kapitalisme. De 

experimentele films staan, eerder dan bestaande binnen een autonome wereld die zich verzet 

tegen populair amusement, op verschillende manieren in verband met commerciële cinema 

(James, 2003, p. 25).  

 

Amerikaanse onafhankelijke cinematografie wordt, door het eerder lage budget, vaak 

geproduceerd zonder dure regisseurs, schrijvers of sterren. Naast Van Sant zijn ook de Coen 

Brothers een graag gezien duo binnen de onafhankelijke cinema. Financiering voor 

onafhankelijke films kan afkomstig zijn uit verschillende, of uit een combinatie van, bronnen 

zoals investeringsgroepen, vrienden, familie, subsidies, semi-onafhankelijke filmbedrijven, ... 
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Deze films zijn zo gevarieerd dat het moeilijk is om specifieke technieken of onderwerpen 

aan hen te gaan toeschrijven. Door het laag budget is het niet noodzakelijk een groot publiek 

aan te trekken om veel winst te kunnen behalen, waardoor de filmmakers vrijer zijn om rond 

een controversieel onderwerp te werken. Het is mede hierdoor dat onafhankelijke films enorm 

gevarieerd, minder formulair en individualistischer zijn dan klassieke Hollywoodfilms. Het 

publiek krijgt dan ook vaak niet te zien wat ze verwachten, zoals bijvoorbeeld een ‘unhappy 

ending’ (Phillips, 2005, p. 326). Het publiek voor deze films varieert in leeftijd, volgens de 

regio, in aantal, ... omdat sommige zich gaan richten op een specifiek publiek (Holmlund, 

2005, p. 1). 

Ondanks onconventionele karakteriseringen ontbreekt het deze films aan ongewone verhalen, 

een experimenteel tempo, gebroken verhaallijnen of kinetische montage. Onafhankelijke 

cinema is meer innovatief op vlak van onderwerpkeuze dan van stijl. In de jaren 1990 

kwamen serieuze, provocerende onderwerpen, vaak gemeden door Hollywood, op de 

voorgrond binnen onafhankelijke films. We kunnen hierbij denken aan homofobie, 

schizofrenie, zwaarlijvigheid, vrouwenhaat en invaliditeit (Levy, 1999, p. 55). Historisch 

gezien impliceerde ‘onafhankelijkheid’ steeds datgene wat verschillend is van het dominante, 

of dit nu van economische, esthetische of stilistische aard is (Hillier, 2001, p. ix; Wood, 2004, 

p. 1).  

 

De voornaamste impuls binnen de nieuwe onafhankelijke cinema ging uit van de ‘outsiders’. 

Levy (1999, p. 58) stelt in dit verband: “The outsiders’ perspective benefits from being in and 

out at the same time, from not being fully integrated. Because of their partial involvement, 

outsiders can attain a degree of freedom that allows them to deviate from the norms”. Dat de 

indie cinema vaak ‘andere’ cinema is kan op twee manieren bevestigd worden. Ten eerste zijn 

de personages binnen onafhankelijke films meestal outsiders. “American indie film has a 

special place in it’s heart for misfits, outsiders and fuck-ups of all stripes, many of whom 

seem hopelessly drawn to the hardest of hard drugs: heroin” (Winter, 2006, p. 57). Vanuit het 

perspectief van de mainstream filmindustrie worden ze beschouwd als afwijkend, of op z’n 

minst grotesk en opzichtig. Ten tweede zijn de filmmakers zelf vaak outsiders: leden van 

etnische minderheden, homoseksuelen en vrouwen. Outsiders kunnen daarentegen ook 

blanke, mannelijke filmmakers zijn die niet tot de mainstream behoren. Onafhankelijke 

cinema is toegewijd aan culturele diversiteit en brengt werken van de door de dominante 

cultuur genegeerde of ongehoorde filmmakers, onder de aandacht. Het Sundance Film 

Festival dient als nuttige barometer voor trends binnen het onafhankelijk filmmaken. Het 

percentage filmmakers op Sundance dat homoseksueel, zwart, Hispanic is of behoort tot een 

andere etnische minderheid ligt substantieel hoger dan het corresponderende percentage 

filmmakers in Hollywood (Levy, 1999, p. 52). Het is voornamelijk dankzij deze 
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onafhankelijke sector dat we veranderde representaties van etnische minderheden en holebi’s 

te zien kregen, zowel als het experimenteren met narratieve vormen en algemene 

verwachtingen (Hillier, 2001, p. ix). Sterker nog, dankzij de komst van de Amerikaanse 

onafhankelijke cinema in de jaren 1980 en enkele Europese filmsuccessen waren 

homoseksuele personages eindelijk ‘out and proud’. Het succes van veel van deze films toont 

aan dat homoseksuele thema’s meer dan enkel een nichepubliek kunnen aanspreken. Er waren 

ongetwijfeld een handvol films die een merkenswaardige vooruitgang aantoonden, maar het is 

pas in het volgende decennium dat het pad naar begrip en aanvaarding, althans binnen de 

filmindustrie, breder zou worden. Eén van de beste Amerikaanse onafhankelijke films binnen 

de jaren 1980 werd gemaakt door Gus Van Sant, een openlijke homoseksuele regisseur. Mala 

Noche (1985) was zijn allereerste langspeelfilm (Davies, 2008, pp. 99-100). 

 

Terwijl Hollywood de AIDS-crisis negeerde, behalve dan in de horror en slasher film, groeide 

het onafhankelijk filmmaken steeds meer en werd er voorzien in genuanceerde en complexe 

beelden omtrent ‘queer’ levens en kwesties. De eerste groep films, waaronder Parting 

Glances (1986) van Bill Sherwood, gebruikte realistische ‘storytelling’ conventies om 

kwesties als ‘coming out’, romantiek en AIDS te verkennen. Zij werden toegevoegd aan 

enkele arthouse successen als Maurice (1987) en Longtime Companion (1990). 

Documentaires als Common Treads: Stories from the Quilt (1989) en Silverlake Life (1993) 

humaniseerden AIDS en hielpen mee aan het aanmoedigen van onderwijs en organisatie 

omtrent deze kwestie. Andere documentaires, zoals bijvoorbeeld Silent Pioneers (1985), 

onthulden vergeten aspecten van de homoseksuele en lesbische geschiedenis, terwijl de 

oscarwinnende documentaire The Times of Harvey Milk (1984) de eerste openlijk 

homoseksuele supervisor en zijn klim naar macht in beeld bracht, evenals de aanslag op zijn 

leven door een conservatieve tegenstander.  

De productie van deze en vele andere films leidde uiteindelijk tot het ontstaan van een nieuwe 

groep onafhankelijke queer langspeelfilms – films die werden toegejuicht op verschillende 

internationale festivals begin de jaren 1990. Deze films, voornamelijk gevoed door het AIDS-

activisme van de jaren 1980, houden zich bezig met binnen de queer theory geformuleerde 

concepten en werden bekend als de New Queer Cinema (Benshoff & Griffin, 2004, p. 11).  

 

 

1.1.4 Stroming of genre? 

 

Om te kunnen nagaan of we bij New Queer Cinema kunnen spreken over een stroming of 

eerder een genre dienen we allereerst het begrip genre te definiëren.  
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Eenvoudig gesteld zijn genrefilms commerciële langspeelfilms die, door herhaling en 

afwisseling, vertrouwde verhalen vertellen met vertrouwde personages in vertrouwde 

situaties. Ze gaan eveneens bepaalde verwachtingen en ervaringen naar boven brengen, 

vergelijkbaar met diegene van vergelijkbare films die we reeds gezien hebben (Grant, 1995, 

p. xv). Tudor (1995, p. 3) stelt in dit verband dat: “To fit into a class of films suggests we 

presumably have some general knowledge about is. To say a film is a western is immediately 

to say that it shares some indefinable ‘X’ with other films we call westerns”. Daarbij komt dat 

dit het publiek voorziet van een groep films waarmee deze film vergeleken kan worden.  

Genre is een fenomeen dat vele dimensies kent en bekeken kan worden vanuit verschillende 

standpunten. Voor de filmmaker is het systeem van genres een soort conceptuele omgeving 

waarbinnen de film gesitueerd kan worden. Voor de kijker is het dan weer de context 

waarbinnen hij betekenis geeft aan de film (Ryall, 2000, p. 103). Maar genre is meer dan het 

indelen van films in bepaalde hokjes. Het verwijst niet enkel naar een type film, maar ook 

naar de verwachtingen van het publiek, bijvoorbeeld het speculeren over hoe de film zal 

eindigen. Conventies kunnen voor de kijker dan ook dienen als een soort ‘pathway into the 

film’ (Bordwell & Thompson, 2003, p. 117).  

Genre moet gezien worden als deel van een driedelig proces van productie, marketing en 

consumptie. Bij marketing kunnen we denken aan posters, artikels in de pers, hyperbolische 

statements als ‘the greatest war movie ever!’. Kortom, de hype die rond een bepaalde film 

wordt gecreëerd vooraleer hij op de markt komt. Consumptie verwijst niet enkel naar het 

publiek, maar ook naar praktijken van de critici en de recensenten. We kunnen hieruit 

afleiden dat genres niet statisch zijn en ze mee evolueren met de tijd of zelfs kunnen 

verdwijnen. Algemene conventies rondom genres, zowel als genres zelf, evolueren en kunnen 

worden hervormd om economische of technologische redenen (Hayward, 1996, pp. 159-160).  

 

Filmmakers gaan zich niet langer houden aan de wetten van genres. Er is met andere woorden 

steeds meer sprake van hybriditeit. Het lijkt wel alsof regisseurs alle mogelijke genres met 

elkaar gaan vermengen. We kunnen stellen dat het postmodernisme, toegepast op het medium 

film, het einde heeft ingeluid van de traditionele genres of zelfs van genres in het algemeen. 

Tegen deze opvattingen omtrent postmoderne genres is echter al heel wat reactie gekomen. 

Belangrijke auteurs als Altman (1995, p. 28) en Neale (1995, p. 171) stellen dat hybriditeit en 

genrevermengingen helemaal geen nieuw gegeven zijn. Hollywood zou altijd al een flexibele 

houding hebben aangenomen wat genreconventies betreft.  

Sommigen argumenteren dat het genresysteem een positieve kwaliteit is binnen Hollywood 

omdat het zou voorzien in een bruikbaar en gedisciplineerd kader waarbinnen regisseurs 

kunnen werken. Het systeem garandeert eveneens dat de cinema in contact blijft staan met het 

massapubliek (Ryall, 2000, p. 101).  
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Na de nodige literatuur omtrent New Queer Cinema te hebben doorgenomen is het duidelijk 

dat we hier niet kunnen spreken over een genre. Er zijn wel enkele kenmerken van deze 

cinema te onderscheiden, maar deze volstaan niet om te kunnen spreken van een volwaardig 

genre. Er is geen sprake van vertrouwde verhalen die zich afspelen in vertrouwde situaties 

met vertrouwde personages. Ook is het niet mogelijk films die geassocieerd worden met New 

Queer Cinema in bepaalde hokjes te plaatsen en de kijker weet niet op voorhand wat er hem 

of haar te wachten staat. Een ander argument om New Queer Cinema niet te benoemen tot een 

genre is dat deze cinema vaak gelinkt wordt aan het postmodernisme. Eén van de 

belangrijkste kenmerken van deze theoretische stroming is echter genrevervaging of 

genrehybriditeit, met andere woorden het verdwijnen van de traditionele genres (Abrams, Bell 

& Udris, 2001, pp. 187-189). We kunnen hieruit concluderen dat het beter is te spreken van 

een golf of beweging, maar dit wordt door sommige bronnen eveneens tegengesproken. Rond 

het jaar 2000 verklaarde Ruby Rich dat New Queer Cinema niet benoemd kan worden als een 

beweging, maar eerder als een ‘moment’ binnen de filmgeschiedenis of als product van een 

specifiek historisch moment (Pick, 2004, p. 103, DeAngelis, 2004, p. 41).  

 

 

1.2 New Queer Cinema 

 

1.2.1 Voorlopers en ontstaan van New Queer Cinema 

 

Er werden altijd al Amerikaanse films gemaakt buiten het commerciële studiosysteem. Zo 

ontwikkelde er zich in de jaren 1940 een zeer experimentele filmcultuur met verschillende 

homoseksuele artiesten, waaronder er enkele actief hebben bijgedragen tot het ontstaan van de 

avant-garde cinema. We kunnen hierbij denken aan bekende namen als Kenneth Anger en 

Curtis Harrington. 

In de jaren 1950 kwamen enkele low-budget films onder de aandacht die werden gemaakt 

zonder steun van het commercieel systeem. Vaak handelden deze films met thema’s die 

beoordeeld werden als te controversieel voor de mainstream cinema. In de jaren 1960 werd de 

avant-garde cinema aangeduid met de term ‘underground film’. Vele homoseksuele artiesten, 

waaronder Jack Smith, Warren Sonbert en Andy Warhol, behoorden tot de meest prominente 

makers van deze underground films. The Chelsea Girls (1966) van Andy Warhol was 

bijvoorbeeld erg invloedrijk in het vestigen van een bepaalde iconografie rond 

homoseksualiteit en erotiek. Deze iconografie zou uiteindelijk kunnen herhaald worden 

binnen de mainstream commerciële cinema. Hoewel er steeds meer homoseksuele thema’s 
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voorkwamen in de commerciële films in die tijd, leken de onafhankelijke films nog steeds 

meer impact te hebben. Gedurende de jaren 1970 werden er dankzij fondsgelden enkele 

filmfestivals gelanceerd die zich voornamelijk focusten op homoseksuele en lesbische films. 

Deze festivals hielpen op hun beurt mee aan het vormen van een publiek voor deze films. In 

de jaren 1980 waren er enkele avontuurlijke filmmakers zoals bijvoorbeeld Su Friedrich en 

Michael Wallin die begonnen te experimenteren met de narratieve vorm, een tendens die ook 

de filmmakers karakteriseert die geassocieerd worden met de New Queer Cinema. Al deze 

artiesten en de condities waarin hun werk geproduceerd, gedistribueerd en geëxposeerd werd, 

hebben de achtergrond en de voorlopers van New Queer Cinema bepaald (Chin, 2005, p. 

220).  

 

Vanaf 1985 werd er een nieuwe golf van homoseksuele films aangekondigd : Mala Noche 

(1985) van Gus Van Sant, Donna Deitch’s Desert Hearts (1986) en Bill Sherwood’s Parting 

Glances (1986). Het zijn vooral Mala Noche en Parting Glances die gezien worden als de 

meest directe voorlopers van de New Queer Cinema (Chin, 2005, p. 221). Deze films werden 

voor een groot deel gefinancierd door de homoseksuele gemeenschap en waren slechts in 

beperkte mate in de bioscoop te zien (Levy, 1999, p. 447). Zowel Van Sant, Deitch als 

Sherwood maakten hun films buiten het systeem van Hollywood. Sherwood wou niet binnen 

het systeem werken en trok het zich niet aan om vanaf dan opgehangen te worden als een 

homoseksuele filmmaker. Eenmaal Parting Glances gemaakt was had hij geen enkele moeite 

met het vinden van een distributeur. Parting Glances pakt AIDS aan, een onderwerp dat niet 

genegeerd kon worden in een film over homoseksualiteit in de jaren 1980. Het was één van de 

eerste homoseksuele films die niet handelde over ‘coming out’. De seksuele oriëntatie van de 

personages werd reeds vastgelegd alvorens het verhaal van start gaat. Homoseksuelen worden 

behandeld als normale mensen die net als hun heteroseksuele tegenhangers zijn. Voor het 

eerst konden homoseksuele mannen naar zichzelf kijken op het scherm en genieten van wat 

zij zagen (Levy, 1999; p. 448-450). “Parting Glances indicated that a modest gay story could 

be made. If it made the kind of money that action films make, they’d be making gay films” 

(Parish, 2001, p. 306). 

 

Wat anders was aan deze nieuwe films was het representeren van homoseksualiteit als een 

natuurlijk deel van het leven. Dit werd het vertrekpunt voor de verhalen en personages. Met 

andere woorden, er werden verhalen uiteengezet over personages die gewoon homoseksueel 

bleken te zijn (Levy, 1999, p. 447). Andere films die in dit verband vermeld kunnen worden 

en in geen tijd volgden op bovenstaande films zijn het melodrama Longtime Companion 

(1989) van Norman René en Jennie Livingston’s documentaire Paris is Burning (1990). Deze 

films dienden als belangrijke voorbeelden voor de New Queer Cinema. Geen enkele van deze 
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films had veel te bieden op het vlak van nieuwe technieken of originele onderwerpen, maar 

hun vormelijke apartheid werd verwacht en zelfs omarmd. Kelly (1999, p. 17) heeft het over 

“the loversbreaking-up plotline in Parting Glances and the episodic one-day-of-each-year 

structure of Longtime Companion” wanneer men het heeft over de innovativiteit van deze 

films. De sensatie of opwinding rond deze films bestond uit het zien van homoseksuele 

beelden op het scherm, uit het bekijken van homoseksuele personages die we in het 

alledaagse leven ook zouden kunnen ontmoeten. De belofte waar deze films voor stonden 

werd met een verrassende snelheid gerealiseerd door de komst van New Queer Cinema in het 

begin van de jaren 1990 (Kelly, 1999, p. 17). 

 

Het is in feite een soort agressiviteit die de essentiële films binnen New Queer Cinema 

onderscheidt van de eerdere ‘queer’ films zoals Mala Noche en Parting Glances. In Poison 

bijvoorbeeld worden er in de gevangenisscène levendige beelden getoond van seksuele 

relaties tussen gevangenen in een volledig mannelijke omgeving. In The Hours and Times 

wordt de homoseksualiteit van Brian Epstein op de voorgrond geplaatst en dit eerder centraal 

in het verhaal dan op de achtergrond. De films binnen deze stroming gaan op een agressieve 

manier de queer identiteit handhaven, maar gaan ook uit van een erkenning van de queer 

cultuur (Chin, 2005, p. 221). Deze agressiviteit is niet ondenkbaar wanneer we gaan kijken 

naar de context waarbinnen New Queer Cinema is ontstaan. De beweging kwam op ten tijde 

van de AIDS-epidemie en zoals Todd Haynes zei “AIDS was a life and death issue then”. 

Heel wat holebi’s wouden in die tijd geaccepteerd en behandeld worden zoals iedereen, maar 

AIDS maakte dat soms onmogelijk. Ze hadden met andere woorden weinig keuze behalve op 

te staan en een meer militante positie in te nemen (Biskind, 2004, p. 106). 

 

 

1.2.2 Algemene kenmerken 

 

New Queer Cinema is de naam die gegeven wordt aan een golf van queer films die begin de 

jaren 1990 door critici werden toegejuicht op verschillende filmfestivals. De term werd voor 

het eerst gebruikt door Ruby Rich in 1992 en verscheen in verschillende publicaties. New 

Queer Cinema representeerde het spannende vooruitzicht dat filmmakers een nieuwe 

bladzijde zouden hebben omgeslaan (Winter, 2006, p. 20). De films konden nu zowel radicaal 

als populair, stijlvol en economisch haalbaar zijn. Het fenomeen toonde eveneens aan dat de 

politieke houding ten opzichte van de queer cultuur gewijzigd was. De golf of beweging 

bestond uit enkele verrassende hits op het Sundance Film Festival in 1991 en 1992. Zo zijn er 

onder andere Paris is Burning (1990) van Jennie Livingston, Todd Haynes’ Poison (1991), 

Swoon (1992) van Tom Kalin en vele andere films. Tot de grotere groep behoren ook nog 
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enkele andere films waaronder Tongues United (1990), My Own Private Idaho (1991), Young 

Soul Rebels (1991), R.S.V.P. (1991), Edward II (1991), Khush (1991), The Hours and Times 

(1991) en The Living End (1992). Deze jonge regisseurs, samen met enkele producers, waren 

de voorbode voor wat een nieuwe beweging leek te worden, hoewel het nooit echt 

georganiseerd werd als een volwaardige beweging. Elk van deze films boden tot dan 

ongeziene visies op homoseksualiteit (Kelly, 1999, p. 17). 

 

De films hadden enkele esthetische of narratieve strategieën gemeen, maar wat ze allemaal 

leken te delen was een bepaalde attitude. Volgens Rich zijn de personages oneerbiedig, 

energiek en zelfverzekerd. Wat de groep films samen houdt kan het best omschreven worden 

als opstandigheid of verzet. Deze opstandigheid kan binnen verschillende niveau’s geplaatst 

worden en illustreert de karakteristieken van de New Queer Cinema. Het is echter niet enkel 

een gevoel van verzet dat deze films karakteriseert, maar het markeert hen als ‘queer’. 

Inderdaad, ‘queer’ en het kritische en culturele overwicht vormt een belangrijke context om 

het ontstaan en de evolutie van New Queer Cinema te begrijpen (Aaron, 2004, pp. 3-5). 

 

Ondanks de vaste regels omtrent aanvaardbare onderwerpen, opgelegd door de Westerse 

populaire cultuur, wordt er in deze films uitdrukking gegeven aan minderheden. Dit niet enkel 

in termen van het focusen op de lesbische of homoseksuele gemeenschap, maar ook op de 

subgroepen daarbinnen. Zo zijn de protagonisten in My Own Private Idaho bijvoorbeeld 

mannelijke prostituees. Ten tweede worden de daden of misdaden van de personages niet 

verdedigd, men gaat positieve beeldvorming eerder schuwen. Een derde kenmerk is het 

uitdagen van het homofobische verleden. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de 

erotische drang tussen John Lennon en Brian Epstein in The Hours and Times (Aaron, 2004, 

p. 4). Vervolgens wordt er binnen deze films vaak gespeeld met filmische conventies zoals de 

vorm, de inhoud en het genre. Het gebrek aan respect voor de heersende codes van vorm en 

inhoud, lineariteit en coherentie heeft veel gemeen met het postmodernisme. Het was dan ook 

in termen van postmodernisme, als ‘Homo Pomo’, dat Rich (2004, p. 16) voor het eerst New 

Queer Cinema beschreef. Volgens Rich zijn de nieuwe queer films en video’s niet allemaal 

hetzelfde en delen ze bijgevolg geen gemeenschappelijke strategie of esthetische vocabulaire. 

Toch hebben ze een gezamenlijke stijl die we hierboven reeds hebben vernoemd, namelijk 

‘Homo Pomo’. ‘Homo Pomo’ verwijst naar een combinatie van homoseksueel, beduidend 

mannelijk en hoofdzakelijk Amerikaans en blank, en postmodern. De bijna exclusieve nadruk 

ligt op mannen en mannelijk verlangen. Er is een afwezigheid van vrouwelijke personages 

merkbaar binnen New Queer films (Pick, 2004, p. 103). In haar artikels stelt Maria 

Pramaggiore (1997, p. 7) dat lesbisch verlangen erg weinig gedefinieerd wordt binnen het 

New Queer paradigma: “Because lesbians have had limited access to filmmaking and because 
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lesbian image making is of critical importance to notions of gender, sexuality, queerness and 

cultural power, it is important to acknowledge that lesbian cinema participates in New Queer 

Cinema and to recognize that contemporary lesbian filmmaking is not characterized with 

enough precision or specificity by such a term”. Het feit dat een groep zeer getalenteerde 

blanke, homoseksuele mannen toegang kregen tot budgetten werd hartelijk onthaald, maar er 

dient ook nagedacht te worden over de moeilijkheden, door genderongelijkheid, die er voor 

lesbische filmmakers bestaan omtrent de toegang tot economische bronnen. Er bestaat een 

heel debat omtrent de zogenaamde New Lesbian Cinema, maar daar zal in deze paper niet 

verder op ingegaan worden.  

 

New Queer Cinema kan uiteindelijk beschreven worden in termen van een aantal 

getalenteerde filmmakers die zichzelf identificeren als ‘queer’. Meestal werd er uitgegaan van 

een ‘queer’ publiek voor hun producties en dus was er geen nood aan het ‘uitleggen’ van 

homoseksualiteit aan een vermoedelijk heteroseksueel publiek. De makers waren niet 

bekommerd om het ophangen van een ‘politiek correct’ beeld van holebi’s, ze hervormden 

zelfs de negatieve stereotyperingen. Ze zijn eveneens geneigd gebruik te maken van 

experimentele structuren en technieken om hun verhalen te vertellen. Omwille van de lage 

budgetten werd dit vaak uit noodzaak gedaan, maar ook om ideologische en esthetische 

redenen. Sommige met New Queer Cinema geassocieerde films zijn in zwart-wit, maken 

gebruik van heel wat binnenshots en werken met een beperkt aantal acteurs. Het belangrijkste 

is echter dat de inhoud van deze films openlijk ‘queer’ is (Chin, 2005, p. 221). 

 

De term New Queer Cinema werd als snel lukraak gebruikt om te verwijzen naar 

onafhankelijke films met homoseksuele inhoud. Desondanks richt Rich zich op wat zij 

waarneemt als een overtuiging, het engagement naar de queer cultuur in deze afzonderlijke 

films van Haynes, Kalin, Araki en Munch. New Queer Cinema kan uiteindelijk gezien 

worden als een hoogtepunt van verschillende ontwikkelingen binnen de Amerikaanse cinema 

en de Amerikaanse cultuur.  

 

 

1.2.3 Link met het postmodernisme 

 

Films binnen New Queer Cinema ontbreekt het vaak aan respect voor de heersende codes van 

vorm, inhoud, lineariteit en coherentie, wat veel gemeen heeft met het postmodernisme. Het 

was dan ook in termen van postmodernisme, als ‘Homo Pomo’, dat Rich voor het eerst New 

Queer Cinema beschreef (Rich, 2004, p. 16). Daar New Queer Cinema, net als de queer 
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theory, gebruik maakt van postmoderne ideeën en esthetische stijlen, lijkt het ons nuttig hier 

wat dieper op in te gaan.  

 

Postmodernisme is een theoretisch begrip dat vandaag de dag te pas en te onpas gebruikt 

wordt om de maatschappij aan te duiden. Het is echter een vaag begrip waar heel wat 

verschillende meningen omtrent bestaan. We doelen hier niet op een eenduidige definitie daar 

het begrip gekenmerkt wordt door een zekere ongrijpbaarheid. Het is een feit dat wanneer 

men het heeft over New Queer Cinema, men er vaak een postmodernistische stijl mee 

associeert zonder echt te weten wat de term nu net inhoudt. Bedoeling is dan ook een soort 

referentiekader te schetsen waarbinnen het werk van enkele regisseurs binnen de New Queer 

Cinema geplaatst kan worden.  

Aan het postmoderne begrip zijn reeds verschillende definities toegekend, gaande van erg 

vage tot meer specifieke. Om wat meer duidelijkheid te scheppen binnen dit enorme aanbod 

aan omschrijvingen dient er eerst en vooral een onderscheid gemaakt te worden tussen 

postmodernisme enerzijds en postmoderniteit anderzijds. Beide begrippen worden vaak door 

elkaar gebruikt, maar hun betekenis verschilt van elkaar. Brooker (1999, p. 211) maakt in dit 

verband een nuttig onderscheid. Postmoderniteit wordt volgens hem gebruikt om te verwijzen 

naar een historische en culturele periode van de breuk met de moderniteit. De precieze 

periode waarbinnen postmoderniteit te situeren valt is echter een onderwerp van discussie. 

Jameson bijvoorbeeld situeert het begin van de postmoderniteit in de jaren 1950 en 1960, 

terwijl anderen eerder wijzen naar de jaren 1970 en 1980. De term postmodernisme wordt 

daarentegen eerder gebruikt om te verwijzen naar bepaalde culturele teksten en een soort 

‘sensibility’. Dit richt zich op een beschrijving van een heersende postmoderne esthetiek, 

zichtbaar in literaire teksten, films, televisie, muziek, enz. We willen postmodernisme hier 

vooral toepassen op het medium film. Storey (1997, pp. 169-200) beklemtoont in zijn tekst 

het postmodernisme in het kader van de populaire mediacultuur en heeft het over de 

verschillende kenmerken van postmoderne mediateksten. Zo wordt er onder andere geweigerd 

een onderscheid tussen hoge en lage cultuur te handhaven. Branston & Stafford (1999, p. 237) 

stellen dat “crossover or hybrid forms which level hierarchies of taste are suggested as proof 

that all distinctions between ‘high art’ and popular culture have gone, or become blurred”. 

Andy Warhol’s multiprints van de Mona Lisa, het gebruik van klassieke melodieën in 

popmuziek of het gebruik van beelden uit de geschiedenis in reclame, … Het zijn allemaal 

voorbeelden die bijdragen tot het gevoel dat er vandaag de dag een onderscheid te maken is 

tussen hoge en populaire cultuur en dat de genrebeperkingen aan het vervagen zijn. 

Genrevervaging is iets typisch postmodernistisch. Postmodernistische films worden hybride 

films die niet passen binnen een bepaalde set van conventies omtrent genre. Films gaan 

bepaalde grenzen overschrijden en elementen uit verschillende genres halen. 
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Zoals reeds aangehaald is het onmogelijk een eenduidige definitie van het postmodernisme te 

geven. Er kunnen echter een aantal belangrijke elementen worden aangehaald die we bij de 

meeste theoretici zien terugkeren. Deze worden door Abrams, Bell & Udris (2001, pp. 187-

189) opgesomt en vormen een bruikbaar kader. Het dient echter wel vermeld te worden dat de 

aangehaalde elementen veelal enkel betrekking hebben op de Westerse cultuur. Een eerste 

belangrijk element is de teloorgang van de zogenaamde ‘grand narratives’. De auteurs 

bedoelen hiermee het verlies aan vertrouwen in bepaalde heersende theorieën en paradigma’s. 

Er is eveneens sprake van intertekstualiteit. Hiermee wordt het verwijzen naar andere teksten 

bedoeld of het expliciet overnemen van fragmenten uit andere teksten, zonder verwijzing naar 

de oorspronkelijke context. Hayward (1996, p. 190) past postmodernisme toe op het medium 

film en stelt dat de meeste films tot op een bepaalde hoogte intertekstueel zijn. Bijvoorbeeld, 

een film kan gebaseerd zijn op een originele tekst, een roman of toneelstuk. De ‘shooting 

style’ van de film kan onder andere gebaseerd zijn op de schilderkunst, het suggereren van 

geschilderde ‘teksten’ waar de film naar verwijst. Shots of combinaties van shots kunnen dan 

weer verwijzen naar vroegere films, als een soort eerbetoon naar de regisseur toe. 

Een vaak gebruikt element binnen de postmoderne cinema is pastiche. Waar modernistische 

teksten dikwijls gebruik maakten van parodie en satire om de spot te drijven of om in 

sommige gevallen rechtstreeks iets of iemand aan te vallen, heeft het postmoderne gebruik 

van pastiche daarentegen geen serieus doel. Het draait hier eerder om het imiteren of speels 

behandelen van vroegere teksten. In nauw verband met het gebruik van intertekstualiteit en 

pastische is het bewust hanteren van ironie. Frederic Jameson, een invloedrijke postmoderne 

theoreticus, heeft het eveens over pastiche als het simpelweg imiteren van vroegere teksten en 

over parodie of satire als het imiteren met de bedoeling iets te bekritiseren (Branston & 

Stafford, 1999, p. 238). 

Een ander belangrijk element is de scheiding van beeld en realiteit. Er wordt steeds meer 

geargumenteerd dat mensen in de Westerse maatschappij hun verbondenheid met de realiteit 

aan het verliezen zijn. Ten laatste is er sprake van een gefragmenteerde subjectiviteit. Dit 

houdt in dat individuen zichzelf niet meer gaan zien als coherent en unitair, maar eerder 

neigen naar een gefragmenteerde persoonlijkheid.  

 

De nieuwe onafhankelijke cinema combineert elementen van modernisme en 

postmodernisme. Het is niet altijd even eenvoudig om een moderne van een postmoderne film 

te onderscheiden. Van postmodernisme wordt gedacht dat het refereert naar intellectuele en 

avant-garde film, maar in de Verenigde Staten begon postmodernisme als semi-intellectueel 

fenomeen met beoefenaars als Andy Warhol in schilderkunst, Norman Wailer in fictie en 

Robert Altman, Woody Allen en Martin Scorcese in film. Allemaal figuren die toegankelijke 

kunst creëerden voor een geschoold, maar niet-academisch publiek (Levy, 1999, p. 55) 
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Binnen New Queer Cinema worden vaak essentialistische modellen van seksuele identiteit in 

vraag gesteld en wordt er regelmatig aangetoond dat de termen ‘gay’ en ‘lesbian’ ongeschikt 

zijn wanneer men de werkelijke menselijke ervaring tracht te definiëren. De films gaan 

eveens regelmatig op zoek naar seksualiteit in relatie tot gender, ras, klasse, leeftijd, … om 

aan te tonen dat verhandelingen omtrent sociale ongelijkheid ons begrip van seksualiteit gaan 

verbuigen. Binnen de meeste van deze films is er een focus op doordringbare formele 

grenzen, namelijk het door elkaar halen van verschillende stijlen en genres. New Queer 

Cinema doet gelijktijdig beroep op minimalisme en buitensporigheid, toe-eigening en 

pastiche, het mixen van Hollywood en avant-garde, en zelfs het combineren van fictionele en 

documentaire elementen.  

 

 

1.2.4 Focus op enkele belangrijke cineasten binnen New Queer Cinema 

 

Gregg Araki is een belangrijke en controversiële regisseur binnen de New Queer Cinema. 

Zijn films, vaak handelend over kwesties die betrekking hebben op jonge, multiculturele en 

postpunk ‘queers’, zijn vaak rauw en scherp en soms minder intellectueel dan die van zijn 

‘New Queer peers’. Net als Todd Haynes, eveneens te situeren binnen de New Queer Cinema, 

werd Araki blootgesteld aan cultural theory op de filmschool. Hieruit ontwikkelde zich zijn 

eigen stijl, een mengeling van Bertol Brecht, Jean-Luc Godard, John Waters en Andy Warhol. 

Zijn eerste langspeelfilms waren zeer individueel, gemaakt met amper een paar duizenden 

dollars, opgenomen in zwart-wit en zonder synchroon geluid. Araki’s doorbraak kwam er met 

The Living End, een ‘queer reappropriation’ van de klassieke buddy/road-formule uit 

Hollywood (Benshoff & Griffin, 2006, p. 232). Met The Living End (1991), voorzien van het 

onderschrift “An Irresponsible Film”, werd Araki voor het eerst door critici geassocieerd met 

de New Queer Cinema. Dit omdat de release ervan samenviel met andere gay films. In The 

Living End worden twee HIV-positieve mannen verliefd op elkaar en slaan op de vlucht na 

het per ongeluk ombrengen van een politieman. De film, waar vaak naar verwezen wordt als 

de homoseksuele versie van Thelma and Louise (1991), toont hoe deze roekeloze en 

onverantwoordelijke mannen botsen met de homofobische samenleving en met elkaar. Araki 

maakte The Living End tegenover wat hij beschouwt als de sentimentele ‘positive gay 

imagery’ van Longtime Companion (1990) (Bartone, 2005, p. 31). Afgaand op enkele 

interviews met Araki kan men de indruk krijgen dat hij met The Living End de weg wou 

vrijmaken voor een nieuw soort van ‘guerilla’ filmmaken. Araki’s glorie is dat hij 

aanhoudelijk heeft aangedrongen tot het maken van zijn eigen film, ongeacht de politieke 

correctheid ervan. Zijn film reflecteert de hedendaagse subcultuur die het wil aanspreken, 

voornamelijk een door blanke homoseksuele mannen gedomineerde monocultuur. Het feit dat 
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vrouwen in The Living End even gemarginaliseerd zijn als in die subcultuur is geen aanval of 

belediging, noch een grote verrassing. Het is vreemd om te zien dat een ‘queer’ film in dit 

opzicht het mainstream patroon van representatie op dezelfde manier gaat overnemen. We 

kunnen ons dan ook afvragen hoe ‘underground’ een mannelijke filmmaker kan zijn in een 

door mannen gedomineerde cultuur (Grundmann, 1993, p. 28).  

Naast het enorme succes op filmfestivals en in art house bioscopen kwam er echter ook heel 

wat reactie op de film. “Like many New Queer films, The Living End campily lurches from 

atrocity to absurdity, its queer camp being both serious and silly, political and irriverent, 

contemporary and historically informed, elitist and open”. Er bestond heel wat verdeeldheid 

bij het publiek omtrent The Living End. Sommigen waren vol lof over de gewaagde vorm en 

inhoud terwijl anderen beledigd waren door de vermeende vrouwenhaat (Benshoff & Griffin, 

2006, p. 232-233). Met de release van zijn film The Doom Generation (1995) week Araki als 

één van de pioniers van de Queer New Wave, radicaal af van zijn vorig werk. Gedistribueerd 

door Miramax, geproduceerd met een enorm budget en ondertiteld met ‘A Heterosexual Film 

by Gregg Araki’, lijkt deze film een keerpunt te zijn binnen de carrière van deze filmmaker. 

Ondanks de verandering in zijn beeldspraak en duidelijke focus op heteroseksualiteit wordt 

deze film, zowel op gebied van vorm als van inhoud, gekenmerkt door Araki’s unieke 

esthetische visie en kritische stem. Het is de precaire integriteit van zijn positie als 

revolutionair onafhankelijke, werkend met en tegen de conventies en praktijken van de 

mainstream industrie, die zijn belang als filmmaker markeren. Araki’s identificatie met de 

‘underground’ werd nooit gematigd door Hollywoodconventies. Het moet benadrukt worden 

dat Araki’s huidige relatie met de mainstream industrie in geen geval zijn aspiraties om te 

wedijveren met Hollywood’s illusie van realisme (Moran, 1996, pp. 18-19). Gregg Araki’s 

films zijn onmiddellijke reacties op de ‘institutionalized homophobia’ van de media, politici 

en culturele waakhonden. Als bekend gezicht binnen de radicale en militante queer cinema 

wijst Araki het label van homoseksuele filmmaker van de hand en ontkent hij deel uit te 

maken van de New Queer Cinema. Araki werd er vaak van beschuldigd negatieve beelden 

van holebi’s tentoon te spreiden en stelt zich onverdraagzaam op tegenover bekromen 

lesbische en homoseksuele organisaties. Hij weigert er dan ook propaganda voor te maken. 

Zijn ‘queer’ films exploreren polymorfe perversiteit, amorfe seksualiteit, omniseksuaal 

gedrag, AIDS en ‘ménage à trois’. Door zelf verantwoordelijk te zijn voor het script, de 

fotografie, de montage en de productie van zijn eerste vier films werd hij vaak aangeduid als 

een ‘guerilla’ filmmaker: iemand die vrijelijk en spontaan, overal en op gelijk welk moment 

gaat filmen, dit zonder rudimentaire benodigdheden (Bartone, 2005, p. 31). 

 

Sinds zijn film Poison (1991) de grote juryprijs op het Sundance Film Festival heeft 

gewonnen wordt de innovatieve filmmaker Todd Haynes, naast Araki, gezien als één van de 
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leidende figuur binnen New Queer Cinema. Zijn oeuvre bestaat uit enkele korte en lange 

speelfilms. Uiteindelijk zijn het enkel Poison, Velvet Goldmine en Far From Heaven die 

handelen omtrent homoseksualiteit, maar in al zijn films wordt er een poging gedaan om de 

conventionele narratieve structuur te ondermijnen. Deze structuur wordt immers geassocieerd 

met de dominante heteroseksuele cultuur en zijn artefacten. Volgens Haynes onderscheiden al 

zijn films zich als ‘queer’ dankzij hun experimentele, niet-lineaire en complexe narratieve 

structuur. Elk van zijn films is uniek door het aanwenden van een te onderscheiden 

experimentele structuur. Ze worden verenigd door een algemene bezorgdheid omtrent het 

probleem van identiteit en door hun aanhoudend verzet tegen de dominantie van 

heteroseksueel Hollywood (Bartone, 2005, pp. 170-171).  

 

Een andere regisseur die vaak geassocieerd wordt met New Queer Cinema is Tom Kalin. Zijn 

film Swoon (1992) concentreert zich op enkele belangrijke vragen zoals bijvoorbeeld waarom 

de link tussen homoseksualiteit en misdaad zo prominent voorkomt. De film wordt 

gekenmerkt door een postmoderne mise-en-scène. Net als Araki gebruikt Kalin stijl niet enkel 

in het belang van de stijl, maar om aan te tonen hoe een maatschappij verschillende personen 

definieert en dan vooral afwijkende personen. Beide regisseurs beelden hun personages af als 

producten van hun omgeving (Grundmann, 1993, pp. 28-29). De film verscheen in de 

bioscoop wanneer homoseksuele bioscoopbezoekers nog aan het bekomen waren van de 

Hollywood demonen die geserveerd werden in onder andere Silence of the Lambs, Raising 

Cain en Basic Instinct. Er zijn verschillen tussen de negatieve stereotypes afkomstig van 

Hollywood en deze die vanuit de onafhankelijke filmwereld komen. In de waan dat ze de 

massacultuur representeren, reikt Hollywood elke minderheid slechts een beperkte plaats op 

het doek aan. Dit is echter een ongeschikt beleid voor het bereiken van diversiteit binnen film. 

Homoseksuele personages zijn bijna altijd spelers geweest in een op heteroseksualiteit 

geconcentreerde wereld. Hoe dan ook, de portretteringen van homoseksuele mannen in The 

Living End en Swoon zijn enkel ogenschijnlijk reductief (Grundmann, 1993, p. 25). 

 

Geassocieerd worden met de New Queer Cinema was voor de filmmakers niet noodzakelijk 

een springplank naar een verdere carrière. Haynes bijvoorbeeld is een favoriet bij de critici, 

maar blijft op commercieel vlak eerder ondergewaardeerd. De kwaliteit van Araki’s films 

ging omlaag na zijn eerste successen, maar dit veranderde met Mysterious Skin in 2004. 

Münch vond bijna geen distributie voor zijn donkere en sombere films en noch Kalin, noch 

Peirce zijn tot het maken van een tweede langspeelfilm gekomen (Winter, 2006, p. 96). 
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1.2.5 Invloed en kritiek 
 

De term New Queer Cinema wordt soms gebruikt om te verwijzen naar elke recente film met 

homoseksuele inhoud waardoor het een deel van zijn specificiteit verloren is. Toch is het 

ruime gebruik van de term begrijpelijk, daar de beweging erg invloedrijk is geweest. Wellicht 

zeer cruciaal is het kritisch en commercieel succes van de belangrijkste films binnen New 

Queer Cinema. Zij hebben andere onafhankelijke films met homoseksuele inhoud geholpen 

met het vinden van de nodige distributie. Door gebruik te maken van fondsen en beurzen 

heeft de New Queer Cinema een model van financiering gevestigd dat ten goede is gekomen 

aan latere homoseksuele films en filmmakers. Onder diegenen die hier voordeel hebben uit 

kunnen halen behoren Rose Troche met haar liefdesverhaal Go Fish (1994), Postcards From 

America (1994) van Steve McLean en Kimberly Peirce’s Boy’s Don’t Cry (1999). 

Ongetwijfeld kunnen de musical Hedwig and the Angry Inch (2001) van John Cameron 

Mitchell, winnaar van de publieksprijs voor beste film, en de documentaire Southern Comfort 

(2001) van Kate Davis, winnaar van de juryprijs voor beste documentaire op het Sundance 

Film Festival van 2001, gezien worden als wederopbloei van de queer cinema, een decennium 

eerder ingewijd door New Queer Cinema (Chin, 2005, pp. 221-222). 

 

Terwijl de term New Queer Cinema het meest gebruikt wordt om te verwijzen naar een 

bepaalde groep van low-budget, Engelstalige, onafhankelijke films die gemaakt zijn door 

openlijke ‘queer’ filmmakers in het begin van de jaren 1990, heeft het ‘queer’ filmmaken zich 

kunnen uitbreiden naar een andere nationale en industriële context. Bijvoorbeeld, 

overeenkomstig met het succes van New Queer Cinema werd de film The Crying Game 

(1992) uitgebracht, een Britse film die op een complexe manier verstrengeld is met kwesties 

als nationaliteit, ras, gender en seksuele identiteit. De film werd een succes en won zelfs 

enkele oscarnominaties. ‘Queer’ films van over de hele wereld gingen verder met het 

ontdekken van de grenzen van verschillende seksualiteiten. We kunnen hierbij denken aan 

The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994), All About My Mother (1999), Y Tu 

Mama Tambien (2002), ... Andere onafhankelijke films, of ze nu al dan niets gemaakt werden 

door ‘self-identified queers’, zoals bijvoorbeeld Being John Malkovich (1999), Hedwig and 

the Angry Inch (2001) en Mulholland Drive (2001) zijn ‘queer’ te noemen door de manier 

waarop ze formele grenzen en eenvoudige schema’s gaan verwerpen. Sommige van deze 

nieuwere onafhankelijke ‘queer’ films bereikten zelfs, mede dankzij aandacht van de critici, 

mainstream distributie. Een volgende groep films bestond onder andere uit Boys Don’t Cry 

(1999), Far From Heaven (2002) en The Hours (2002). Elk van deze films breekt uit het art 

house circuit, belandt in diverse biscoopcomplexen en wordt dan ook gezien door het brede 

publiek (Benshoff & Griffin, 2004, p. 12). 
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De praktijk van New Queer Cinema valt echter niet bij iedereen in de smaak. De films 

maakten conservatieve filmbezoekers, mensen die vinden dat deze onderwerpen 

onuitgesproken moeten blijven, vaak kwaad. Andere kijkers hebben de beweging ervan 

beschuldigd enkele negatieve stereotypes, zoals bijvoorbeeld de ‘psycho-killer’, opnieuw te 

laten circuleren. Hoewel films als Swoon, The Living End en Heavenly Creatures een poging 

hebben ondernomen om aan te tonen dat sociale krachten of seksuele repressie kwaad kunnen 

doen, zagen sommige kijkers hen nog steeds als een herbevestiging van negatieve stereotypes. 

New Queer Cinema werd eveneens beschuldigd van elitarisme omdat het zich vaak inliet met 

kwesties als ‘queer’ en de postmoderne theorie. Zowel het ‘queer’ als het heteroseksuele 

publiek verkiezen dan ook ‘feel good’ Hollywoodfilms met ‘happy endings’ boven de vaak 

ongenadige en zowel thematisch als vormelijk moeilijke New Queer films. Vele 

homoseksuele en lesbische filmmakers gaan dan ook steeds vaker opteren voor het maken van 

deze ‘feel good’ films. We kunnen hierbij denken aan films als Beautiful Thing (1996) en The 

Broken Hearts Club (2000). Desondanks worden er nog steeds erg veel onafhankelijke 

‘queer’ films en video’s gemaakt (Benshoff & Griffin, 2004, p. 12) 
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Deel 2 : Gus Van Sant 

 

2.1 Korte biografie 

  

Alvorens we overgaan tot het analyseren van enkele films van Gus Van Sant leek het ons 

interessant in dit deel de buitenfilmische context te behandelen. Hierin wordt een beeld 

geschetst van de carrière van de regisseur, van de manier waarop hij zichzelf onderscheidt van 

andere regisseurs en wordt er vervolgens een blik geworpen op zijn gehele oeuvre.  

Gus Van Sant, geboren in Louisville op 24 juli 1952 in een voornamelijk mainstream en 

zakelijk georiënteerde familie, is het perfecte voorbeeld van het Amerikaanse ‘upper-middle-

class black sheep’. Als kind toonde hij al interesse in allerlei artistieke bezigheden en maakte 

een aantal autobiografische Super 8 films (Ehrenstein, 2005, p. 280). Op zeventienjarige 

leeftijd verhuist het hele gezin naar Portland, waar hij school liep in de progressieve Catlin 

Gable School. Samen met een klasgenoot werkt hij er aan zijn eerste geluidsfilm The Happy 

Organ. Het werd een twintig minuten durende zwart-wit film over een broer en zus die op 

weekendtrip gaan. Reeds in zijn eerste filmpjes wordt de interesse van Van Sant in het thema 

van familie duidelijk. 

Van Sant’s verlangen naar het leven als visueel kunstenaar leidde hem in 1971 naar de Rhode 

Island School of Design waar hij zich gedurende vier jaar bezig hield met schilderen en het 

maken van kortfilms (Falsetto, 2008, p. 97)). Het was op deze school dat hij voor het eerst in 

contact kwam met het werk van enkele avant-garde filmmakers als Andy Warhol en Jonas 

Mekas (Ehrenstein, 2005, p. 280). Gedurende deze periode raakte Van Sant geïnteresseerd in 

filmproductie (Sargeant, 2008, p. 223). Wanneer hij afstudeerde aan de RISD bracht hij 

enkele jaren door op de rand van de filmindustrie in Los Angeles, waar hij werkte voor 

verschillende filmbedrijven. Hij hield zich voornamelijk bezig met het maken van kortfilms 

en zelfs een ambitieuze langere film met de titel Alice in Hollywood, maar deze werd jammer 

genoeg nooit afgewerkt. Uiteindelijk resulteerde Van Sant’s verlangen naar het maken van 

een langspeelfilm in 1985 tot Mala Noche, zijn zelf gefinancierde debuutfilm. Ondanks de 

kleinschalige release liet de film een sterke indruk na op verschillende festivals en blijft hij 

erg belangrijk binnen zijn filmografie (Falsetto, 2008, p. 97). 

 

De Van Sant familie verhuisde meerdere malen toen Gus nog jong was. Hoewel hij 

verschillende jaren doorbracht in Darien, Connecticut voelde hij pas een echte affiniteit met 

zijn omgeving wanneer ze terecht kwamen in Portland, Oregon. Het was voor het eerst dat hij 

zich echt thuis voelde. “Portland is Van Sant’s quotidian reality, Idaho is his land of lost 

dreams” (Lyons, 1991, p. 6). Zijn gehechtheid aan de sfeer en het uitzicht in Oregon leidde tot 
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wat zijn Portland-trilogie wordt genoemd: Mala Noche, Drugstore Cowboy en My Own 

Private Idaho (Parish, 2001, p. xiii). Portland werd zijn thuis en hij maakte er deel uit van de 

kunst- en muziekwereld. Zo trad hij bijvoorbeeld op met zijn band Destroy All Blondes. 

Hierna werkte hij gedurende een hele tijd voor de televisie en maakte enkele experimentele 

kortfilms (Ehrenstein, 2005, p. 280). Verschillende filmmakers hebben een eerder beperkte 

professionele focus, zij willen enkel doen wat zij het liefste doen en het beste kunnen en dat is 

het maken van films. Van Sant aan de andere kant, heeft zich gedurende zijn carrière niet 

enkel bezig gehouden met filmmaker, maar eveneens met fotografie, schilderen, het schrijven 

van een roman en muziek (Parish, 2001, p. xii). 

  
  
2.2 Filmografie : van Mala Noche tot Milk 

 

     2.2.1 Oeuvre 

 

Zijn eerste langspeelfilm Mala Noche (1985) is een vreemd low-budget wonder over een 

Amerikaanse jongeman die verliefd is op een Mexicaanse immigrant. Deze spreekt echter 

geen woord Engels. Gebaseerd op de gelijknamige autobiografische roman van Walt Curtis, 

beschrijft Mala Noche op een brutale maar eerlijke manier de relatie tussen twee mensen van 

hetzelfde geslacht (Hays, 2007, p. 327). De film werd gemaakt met slechts 25 000 dollar, een 

budget dat de regisseur zelf bijeen had gespaard door te werken bij een reclamebureau 

(Sargeant, 2008, p. 223). “Shot in high-contrast black and white and scored to gentle Tex-

Mex acoustic ballads, this is an empathetic, piercing movie about desire, modest in scale but 

markedly more lyrical and less flip than the pictures Jim Jarmusch was making at the time” 

(Charity, 2008, p. 97). Hoewel de film in het begin niet erg succesvol was bevat hij een 

opvallende zwart-wit fotografie en omvat hij wat al gauw vertrouwd terrein zou worden 

binnen het oeuvre van Van Sant: marginale personages, op de rand van de heersende 

maatschappij, die op zoek zijn naar liefde en een soort gemeenschap. Deze thema’s zou de 

regisseur blijven verkennen, voornamelijk in zijn volgende twee films, Drugstore Cowboy en 

My Own Private Idaho (Falsetto, 2008, p. 97). In 1987 won Mala Noche de LA Film Critic’s 

Award voor de beste onafhankelijke film. Het groeiend succes van deze film stelde Van Sant 

in staat een budget te verzamelen voor zijn volgende filmproject (Sargeant, 2008, p. 223). 

 

Van Sant’s doorbraak kwam er in 1989 met Drugstore Cowboy, gebaseerd op de roman van 

James Fogle. De film speelt zich af in het begin van de jaren 1970 en vertelt het verhaal van 

een groep verslaafden die in Portland ronddwalen en verschillende apotheken overvallen om 
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aan hun volgende shot te geraken. De groep bestaat uit Bob Hughes (Matt Dillon) en zijn 

vrouw Dianne Hughes (Kelly Lynch) die de leiding nemen over een jonger koppel, Rick en 

Nadine (James Le Gros en Heather Graham). De twee koppels leven samen in verscheidene 

goedkope appartementen tot ze verplicht worden om rond te trekken. Terwijl ze zich schuil 

houden in een motel neemt Nadine, wiens naïviteit vaak de reden is van Bob’s frustraties, een 

overdosis (Sargeant, 2008, p. 223). Nadine’s fatale overdosis is niet enkel een tragedie, maar 

een teken dat Bob beter een deugdzaam leven zou leiden. De link tussen verslaving en 

toewijding wordt het meest expliciet in de casting van William S. Burroughs, patroonheilige 

van de junkie literatuur (een categorie waarbinnen ook de autobiografische roman van James 

Fogle, waarop de film is gebaseerd, opgenomen kan worden), als Vader Tom Murphy, een 

aan opium verslaafde priester uit Bob’s jongenstijd (Winter, 2006, p. 57). Net als Mala Noche 

is Drugstore Cowboy een sombere maar verbluffende film en werd hij opmerkenswaardig 

dankzij de prestatie van Matt Dillon, die bewees dat hij veel meer is dan enkel een mooie 

verschijning (Hays, 2007, p. 327). Deze langspeelfilm werd erg positief onthaald bij de critici 

en behaalde goede commerciële resultaten. Voor velen blijft de film een maatstaf dankzij de 

zorgvuldige aandacht voor visuele stijl en de weergave van de wereld rond drugsverslaving. 

Dankzij deze film verwierf Van Sant een prominente plaats binnen de wereld van het 

Amerikaanse onafhankelijke filmmaken (Falsetto, 2008, p. 98). Het was dan ook het succes 

van Drugstore Cowboy dat twee jaar later heeft bijgedragen tot de totstandkoming van zijn 

volgende film, My Own Private Idaho (Benshoff & Griffin, 2006, p. 320).  

 

My Own Private Idaho is een zeer persoonlijke film die verschillende narratieve lijnen weet te 

combineren (Falsetto, 2008, p. 98). Van Sant zou opnieuw verhalen van uitgestoten jeugd 

combineren met verrukkelijke mannelijke schoonheid en deze film wordt vaak gezien als zijn 

beste. My Own Private Idaho vertelt het verhaal van de homo-erotische relatie tussen twee 

jonge prostituees, met in de hoofdrollen Keanu Reeves en River Phoenix die streken uithalen 

en drugs nemen in de straten van Portland, Oregon (Hays, 2007, p. 327). We volgen de twee 

vrienden tijdens hun zoektoch naar Mike’s moeder (Sargeant, 2008, p. 224). De complexe 

seksualiteit van de prostituees binnen de film is één van de ‘queer’ aspecten. Hoewel de 

narcoleptische Mike en Scott zowel met mannen als vrouwen de liefde bedrijven is Mike 

eigenlijk homoseksueel. Dit wordt duidelijk gemaakt wanneer hij halfweg de film zijn liefde 

voor Scott bekent (Benshoff & Griffin, 2006, p. 231). Van Sant baseerde zich voor deze film 

onder andere op Henry IV, een werk van Shakespeare (Sargeant, 2008, p. 224). Hij pikt in op 

de Oedipale dynamiek die erin vervat zit en transponeert die naar het hedendaagse Amerika. 

Het Amerika waar de verhouding tussen arm en rijk, ziek en gezond, ‘straight’ en ‘gay’ eerder 

complex is. Met deze twee laatste films werd Van Sant’s reputatie voor het documenteren van 



 

 

 

27 

de levens van de vervreemde jeugd gevestigd, terwijl subtiel de grenzen vervagen tussen wat 

men benoemt tot een heteroseksuele of een homoseksuele film. 

 

In 1993 week Van Sant voor de eerste keer onverwacht af van zijn gewoonlijke traject met de 

adaptatie van Even Cowgirls Get the Blues, gebaseerd op de surrealistische roman van Tom 

Robbins. De film vertelt het verhaal van een vrouw die geboren werd met enorme duimen, 

wat haar tot een natuurtalent in het liften maakt. Desondanks de indrukwekkende cast, 

waaronder Keanu Reeves, John Hurt en Uma Thurman, slaagde de film er niet in het publiek 

en de critici te overtuigen (Hays, 2007, p. 327). Men spreekt zelfs van zijn grootste 

mislukking op commercieel en kritisch vlak. Alle ‘goodwill’ die met Drugstore Cowboy en 

My Own Private Idaho werd opgebouwd leek van de ene op de andere dag te verdwijnen 

(Falsetto, 2008, p. 98). 

 

Twee jaar later bevestigde de regisseur echter opnieuw zijn bekwaamheid om een breed 

publiek aan te spreken, zonder enige vorm van intelligentie of diepte te moeten opofferen. 

Zijn film, To Die For, is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal van een lerares die een 

relatie heeft met één van haar studenten en vervolgens, met behulp van deze student, een 

complot smeedt om haar echtgenoot te vermoorden. Wederom toont Van Sant zijn enorm 

talent voor casting door Nicole Kidman in de hoofdrol te plaatsen als krankzinnige 

weervrouw en Matt Dillon als haar niets vermoedende echtgenoot (Hays, 2007, pp. 327-328). 

De regisseur wordt dan ook geäpprecieerd voor zijn verbazingwekkend vermogen om talent 

te ontdekken (Parish, 2001, p. xiv). 

 

In 1997 begaf de regisseur zich verder in de wereld van het mainstream filmmaken met Good 

Will Hunting, specifiek opmerkenswaardig omwille van het scenario dat werd geschreven 

door de in die tijd amper gekende acteurs Ben Affleck en Matt Damon. Good Will Hunting 

vertelt het verhaal van een jongeman die als conciërge aan een universiteit werkt en zijn 

wiskundeknobbel probeert te verbergen. Deze emotionele film leverde Van Sant’s eerste 

oscarnominatie voor beste regisseur op, wat tegelijkertijd een teleurstelling was voor de fans 

van zijn vroeger werk. In het daarop volgende jaar waagde de regisseur zich aan een ander 

onverklaarbaar experiment, namelijk de gehele remake van Hitchcock’s Psycho (1960). Als 

gevolg van de kritieken op deze Psycho-flop is het lange tijd stil geweest rond Gus Van Sant. 

Daarna keerde Van Sant terug naar het meer commerciële filmmaken met Finding Forrester 

(2002), een langspeelfilm in Good Will Hunting-stijl. De film vertelt het verhaal van een 

worstelende tiener die les krijgt van een oudere mentor, gespeeld door Sean Connery (Hays, 

2007, p. 328). 
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In 2002 slaat Van Sant opnieuw een andere weg in. Met een zeer beperkte crew, de twee 

bevriende acteurs Matt Damon en Casey Affleck, en zonder script trok de regisseur de 

woestijn in en nam er de voornamelijk geïmproviseerde Gerry op. Gerry gaat over twee 

mannen die kennelijk verdwaald zijn in de woestijn. Er worden amper dialogen gevoerd en de 

film kent geen gebruikelijke verhaallijn (Hays, 2007, p. 328). Terwijl de film voornamelijk 

gaat over de benarde situatie waarin de personages zich bevinden, wordt er meer nadruk 

gelegd op de sublieme onbeduidendheid van de natuur (Taubin, 2008, p. 8). Ongeveer een 

jaar later bewandelde Van Sant opnieuw het experimentele pad door het maken van Elephant, 

geïnspireerd op het bloedbad in de Columbine High School (Hays, 2007, p. 328). Van Sant 

stelt zelf dat de film elementen bevat van Columbine, maar het was nooit de bedoeling 

erachter te proberen komen wie deze mensen waren. “We sort of invented our own”. Er 

bestaan profielen van kinderen die wapens meebrengen naar school en andere kinderen 

doden. Waren ze te eenzaam? Werden ze misbruikt? Speelden ze teveel videospelletjes? 

Zagen ze teveel gewelddadige films? Eén van de redenen waarom de film Elephant werd 

genoemd, buiten de verwijzing naar een film van Alan Clarke, is omdat dit alles moeilijk te 

bepalen is. Het is een vraag die niet te beantwoorden. Van Sant gebruikt in het begin van de 

film op een strategische manier natuurlijke belichting om het effect van een documentaire te 

creëren. Naarmate de film vordert wordt er overgegaan naar een meer gecontroleerd systeem 

van belichting, ontworpen om het publiek te laten begrijpen wat ze zien en een bepaalde 

impact te hebben (McRay, 2005, pp. 51-53). De naturalistische benadering van zulke 

afschuwelijke gebeurtenis leverde de regisseur drie awards op het filmfestival in Cannes op 

(Hays, 2007, p. 328). 

In 2005 castte Van Sant Michael Pitt als een Rock and Roll-ster die zelfmoord wil plegen in 

Last Days. Het personage is duidelijk gebaseerd op de leider van Nirvana, Kurt Cobain. De 

film verschaft het publiek een intrigerende speculatie over zijn laatste uren (Hays, 2007, p. 

328). 

 

Paranoid Park (2007) volgde twee jaar later en is gebaseerd op een roman van Blake Nelson. 

Alex, een aardige jongen uit Portland wordt aangetrokken door de skaters in Paranoid Park, 

een illegaal skateterrein. Alex raakt echter betrokken bij de dood van een beveiligingsagent 

aan de spoorweg achter het terrein. Het verhaal wordt versterkt door een ongelofelijke sound 

mix, briljante skate scènes en een indrukwekkende cinematografie (Davies, 2008, p. 150). 

Volgens Taubin (2007, p. 17) kan de subtekst van deze film als homoseksueel gelezen 

worden. 

 

Milk (2008) is Van Sant’s voorlopig recentste film waarin de hoofdrol vertolkt wordt door 

Sean Penn. De film gaat over Harvey Milk, supervisor in San Francisco en de eerste openlijk 
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homoseksuele man die officieel verkozen werd binnen de Verenigde Staten (Davies, 2008, p. 

151). Harvey Milk geloofde dat wanneer alle homoseksuelen zich uiten, iedereen zich zou 

realiseren dat hij eigenlijk ook iemand kent of verwant is met iemand die homo of lesbienne 

is. Het is moeilijker iemand te haten die je reeds kent en liefhebt (Sager, 2009, p. 87). 

 

 

            2.2.2 Periodes in zijn werk 

 

Niet veel regisseurs hebben zoveel heen en weer bewogen tussen de extremen binnen het 

filmmaken als Gus Van Sant. Deze regisseur heeft niet enkel gewerkt aan ‘big-budget studio 

pictures’ met sterren als Nicole Kidman, Matt Damon, Ben Affleck, Sean Connery en Robin 

Williams, maar ook aan ‘no-budget, no-frills films’ met onbekende acteurs. Van Sant lijkt 

zonder enige moeite heen en weer te kunnen bewegen tussen deze twee benaderingen (Hays, 

2007, p. 327). Sommige regisseurs beginnen in het indie milieu als ‘outsiders’, begeven zich 

dan naar de mainstream filmindustrie om nooit meer terug te keren. Anderen bewegen heen 

en weer, getransformeerd door de indie ervaring op verschillende niveaus. Nog anderen 

beginnen en blijven werkzaam buiten de dominante cinema (Levy, 1999, p. 57). 

 

Vroegere invloeden op de artistieke formatie van Gus Van Sant waren onder andere de New 

Yorkse ‘underground film scene’ van de jaren 1950 en 1960 en het werk van artiesten als 

Stan Brakhage, Michael Snow en Andy Warhol. De interesse in avant-garde heeft 

ongetwijfeld meegeholpen aan het vormen van het experimentele element dat in Van Sant’s 

werk terug te vinden is. Hij vergelijkt zichzelf soms ook met Warhol: “One of the 

comparisons you could make between Warhol and me is that we had a similar manner. I never 

really met him, but some of his close friends call us alter egos. I think it’s the way we hold 

ourselves and experience life – we’re both timid and adventurous at the same time” (Taubin, 

2007, p. 17). Eveneens cruciaal in zijn vorming was de overvloedige blootstelling aan 

fantasierijke kortfilms en aan belangrijke schrijvers zoals Samuel Beckett en William S. 

Burroughs tijdens zijn studentenjaren (Falsetto, 2008, p. 97).  

 

Van Sant’s eerste vier langspeelfilms positioneerden de regisseur binnen de wereld van het 

onafhankelijk filmmaken, hoewel het vanaf To Die For (1995) duidelijk was dat hij ambities 

koesterde om een breder publiek aan te spreken. Noch zijn fans, noch zijn tegenstanders, 

waren volledig voorbereid op zijn volgende film, de enorm populaire Good Will Hunting 

(1997). De film werd een commercieel succes en Van Sant ontving zelfs een oscarnominatie 

voor beste regie. De regisseur verontschuldigde zich niet voor de film, hoewel zijn hevigste 

fans er kwaad om werden en niet begrepen waarom hij opeens een andere richting was 
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ingegaan. Zijn verlangen om een breder publiek te bereiken vertaalde zich in het emotionele 

en soms te oppervlakkige verhaal van Will Hunting, vertolkt door Matt Damon. Van Sant 

maakte handig gebruik van het succes van deze film om één van zijn droomprojecten te 

kunnen realiseren, namelijk de remake van Alfred Hitchcock’s Psycho in 1998. Deze film 

wordt door sommigen beschouwd als zijn meest conceptuele experimentele film (Falsetto, 

2008, pp. 98-99). De regisseur slaagde er echter niet in het succes van Good Will Hunting te 

evenaren met zijn volgende film, Finding Forrester (2000) en besloot terug te keren naar zijn 

‘indie roots’ met een trilogie van low-budget, experimentele narratieve films die het thema 

van de dood gingen exploreren.  

Gerry (2002) is waarschijnlijk de meest riskante van de drie films. Het verhaal focust 

voornamelijk op het rondzwerven van twee jonge mannen, vertolkt door Casey Affleck en 

Matt Damon, die verdwaald zijn in de woestijn en leidt tot de tragische dood van één van de 

twee. De film beschikt slechts over een honderdtal shots en de montage is geïnspireerd op het 

werk van de Hongaarse filmregisseur Béla Tarr. Gerry is een prachtige poëtische evocatie en 

één van de meest onconventionele narratieve films die werd gemaakt door een hedendaagse 

filmmaker. De film bracht zowel positieve als negatieve reacties teweeg, maar er was geen 

twijfel mogelijk dat de risico nemende Van Sant was teruggekeerd van zijn avontuur in 

Hollywood. Elephant (2003), de tweede film van de trilogie, heeft het voornamelijk over 

geweld en dood in de wereld van misnoegde tieners wiens vervreemding van de wereld 

resulteert in een bloedbad op hun middelbare school, vergelijkbaar met de ramp op de 

Columbine High School. In de film wordt vormelijk geëxperimenteerd door het gebruik van 

herhaling en het tonen van dezelfde scène vanuit verschillende standpunten. Gemaakt met een 

voornamelijk onprofessionele cast is de film, ondanks het akelige onderwerp, visueel zeer 

mooi. Elephant won dan ook een award voor beste regisseur en de Palme d’Or voor beste film 

op het filmfestival in Cannes in 2003. De derde film binnen de trilogie was Last Days (2005), 

een poëtische bespiegeling van de dood van een rockster. Opnieuw bracht de poëtische vorm 

van de film niet erg veel op aan de kassa, ondanks het feit dat het dramatische onderwerp 

geïnspireerd was op de muziek en het tragische leven van Kurt Cobain. De trilogie 

representeert een opmerkenswaardig dappere prestatie en vormt een unieke uitdaging voor 

zowel de mainstream cinema als de onafhankelijke filmwereld. Deze uitdaging is niet enkel 

gesitueerd binnen vormelijke experimenten, maar ook op het niveau van hoe films 

geproduceerd worden buiten de normen van conventionele filmfinanciering (Falsetto, 2008, 

pp. 99-100). Van Sant heeft eveneens significant werk geleverd binnen andere artistieke 

velden. Zo heeft hij onder andere videoclips geregisseerd voor David Bowie, Hanson en de 

Red Hot Chili Peppers. Daarnaast publiceerde hij een boek rond fotografie, een roman en 

creëerde verschillende albums. 
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Meer dan de meeste hedendaagse filmmakers is Van Sant erin geslaagd te balanceren tussen 

traditionele Hollywoodconventies en de persoonlijke expressie van een onafhankelijke 

filmmaker. Zoals deze drie laatste films duidelijk maken is zijn experimenteel talent en 

aandacht voor ‘outsiders’ onberispelijk. Van Sant slaagt erin zichzelf te herontdekken bij elke 

nieuwe film en hoewel hij nog maar aan het middelpunt van zijn tot nu toe opmerkelijke 

carrière toe is, heeft hij zichzelf verzekerd van een belangrijke plaats binnen de 

filmgeschiedenis als één van de meest vindingrijke regisseurs  (Falsetto, 2008, p. 100). 

 

Er zijn echter ook tegenstanders van zijn eerder commerciële werk. Zo stelt Kelly (1999, p. 

18) dat het deze films duidelijk ontbreekt aan een soort ernst, toewijding en opwinding zoals 

in Mala Noche, Drugstore Cowboy en My Own Private Idaho. Hij zou de onderwerpen die 

hem zo duidelijk fascineren – sex, verlangen, verslaving, onbeantwoorde liefde – hebben 

opgegeven ten gunste van ‘Hollywood banalities’. Zijn gehele remake van Hitchcock’s 

Psycho is wel het toppunt: Van Sant heeft zijn eigen persoonlijke stijl opgegeven en nam deze 

over van een filmmaker die wellicht het vaakst werd nagebootst in de gehele 

filmgeschiedenis. Elke claim die hij ooit gemaakt heeft als zijnde een onafhankelijke 

filmmaker lijkt in het niets te verdwijnen. Todd Haynes daaraantegen, eveneens belangrijke 

naam binnen New Queer Cinema, is niet in diezelfde val gelopen. De twee films die hij 

maakte sinds Poison dragen de sporen van een regisseur die betrokken is bij zijn 

onderwerpen. In dit verband kunnen we ook kijken naar Araki die naam gemaakt heeft 

dankzij “an alienating and funny mix of cartoon violence and hot and heavy melodramatics in 

The Living End” (Kelly, 1999, p. 19). Maar Araki heeft zich eveneens bewogen in 

verschillende vreemde en frustrerende richtingen. Net als Van Sant en Haynes lijkt hij 

afbeeldingen van homoseksualiteit te hebben verworpen, maar op een eerder verontrustende 

manier (Kelly, 1999, p. 21). 

 

Gegeven de thematische uitgestrektheid van zijn werk kunnen we stellen dat Van Sant’s 

visuele stijl zeer ruim is. We zien zowel de zwijmelende romantische belichting van 

cinematograaf Jean-Yves Escoffier in Good Will Hunting als de ‘edgy, color-saturated’ stijl 

van Chris Doyle in Psycho. Van Sant’s uitgebreidheid in stijl en interesse wordt aangevuld 

met zijn quasi-surrealistische neiging tot het niet weten wat zijn volgende stap zal zijn 

(Ehrenstein, 2005, p. 281). 
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               2.2.3 Auteurscinema 

 

Binnen deze paragraaf is het de bedoeling dat we ons de vraag gaan stellen of regisseur Gus 

Van Sant binnen de hele discussie omtrent auteurscinema geplaatst kan worden. Het is dan 

ook noodzakelijk dieper in te gaan op de begrippen auteur en auteurscinema.   

Auteur is een term die teruggaat tot de jaren 1920 in de theoretische geschriften van Franse 

filmcritici en regisseurs van ‘the silent era’. In die tijd concentreerde het debat zich op de 

auteur (auteur van het script en filmmaker als één en dezelfde) versus de door het scenario 

geleide film (scripts in opdracht van auteurs of scenarioschrijvers) – een onderscheid dat 

leidde tot het debat omtrent ‘high-art/low-art’. Na 1950 werd dit debat opnieuw opgepikt en 

gepopulariseerd met als resultaat het uiteenhalen van de ‘high-art/low-art’ kwestie door het 

nieuw gelanceerde filmmagazine Cahiers du cinéma in 1951. Dit magazine, dat nog steeds 

bestaat, werd in die tijd geleid door de filmcriticus André Bazin en werd geschreven door een 

vaste groep filmcritici. Deze groep zette de gedachtengang van de theoretici uit de jaren 1920, 

de avant-garde, niet verder. Ze gingen dit eerder negeren of zelfs helemaal niet opnemen. Er 

werden discussies gehouden rond de ‘politique des auteurs’ en de groep ontwikkelde de notie 

van de auteur door het te verbinden met het concept van de mise-en-scène. De verandering in 

betekenis van de auteur was voornamelijk te wijten aan de aandacht die de groep besteedde 

aan de Amerikaanse Hollywoodcinema. Gedurende de Duitse bezetting in Frankrijk tijdens de 

Tweede Wereldoorlog werden Amerikaanse films verboden. Opeens, na de oorlog, waren er 

honderden van zulke films te zien in de Franse bioscopen. Deze cinema, met bekende namen 

als Alfred Hitchcock, Howard Hawks, John Ford en Samuel Fuller, deed een frisse wind 

doorheen het filmlandschap waaien en zorgde ervoor dat de groep rondom de Cahiers de 

productie van Hollywood opnieuw in beschouwing gingen nemen. Ze argumenteerden dat het 

niet was omdat de Amerikaanse regisseurs weinig of niets te zeggen hadden over het 

productieproces, behalve dan de volgorde van de shots, dat deze niet de status van auteur 

zouden kunnen verwerven. De stijl, als in mise-en-scène, kan eveneens een auteur 

kenmerken. 

Dankzij de groep rond Cahiers du cinéma kon met de term auteur nu zowel verwezen worden 

naar de herkenbare stijl van een regisseur door de mise-en-scène of naar de praktijk van het 

filmmaken waar de handtekening van de regisseur op het scenario evenveel bewijs was als die 

op het filmproduct zelf.  Andere voorbeelden van ‘auteurs’ in de tweede vorm, de totale 

auteur, zijn Jean Vigo, Jean Renoir, Wim Wenders, Orson Welles, David Lynch, … 

(Hayward, 1996, pp. 12-13). 

De term auteur wordt met andere woorden vaak gebruikt om te verwijzen naar traditionele en 

revisionistische werken die zich bezig hielden met vragen omtrent regisseurs en hoe centraal 

zij kunnen staan bij het controleren van of invloed hebben op de vorm en betekenis van 
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culturele teksten. Vaak heeft dit betrekking op films, hoewel het ook kan gaan over video’s, 

televisieprogramma’s en reclameboodschappen. Een ‘sterke’ auteur zal een herkenbare stijl 

en thematiek ontwikkelen die te ontdekken is in al zijn teksten. Hierdoor wordt een oeuvre 

gecreëerd dat een consequente persoonlijke esthetiek en ideologie uitdrukt. Een ‘zwakkere’ 

regisseur – traditioneel een stilist, een metteur-en-scène of ‘hack’ genoemd – oefent weinig 

invloed uit op zijn of haar projecten (Doty, 1993, p. 18). 

 

De term ‘auteurtheorie’ werd bekend vanaf de jaren zestig dankzij de Amerikaanse 

filmcriticus Andrew Sarris. “What had been a mere polemic now became a full-blown 

theory”. Sarris gebruikte auteurschap voor nationalistische en chauvinistische doeleinden, 

namelijk om de Hollywood cinema de status van enige goede cinema te laten verwerven, met 

slechts één of twee Europese art films het vermelden waard. Als resultaat van dit verkeerd 

gebruik van de term werd cinema ingedeeld in de bekwame, zeer goede regisseurs en de rest. 

De impact van dit alles op lessen in film en filmstudies in het algemeen was behoorlijk groot 

waardoor er een tendens ontstond om enkel deze regisseurs te gaan bestuderen. Gelukkig 

hebben de cultural studies genoeg impact gehad op de film studies in de later jaren zeventig 

en heeft men dit evenwicht kunnen herstellen (Hayward, 1996, p. 15).  

 

Discussies omtrent auteurschap komen tevoorschijn binnen het hele gamma aan filmische 

instituties, van filmproductie en circulatie tot filmbespreking, kritiek en analyse tot 

filmgeschiedenis en –theorie. Binnen deze discussies wordt er vaak opgekomen voor de 

significantie van individuele creativiteit binnen de cinema, meestal gelegen bij de regisseur. 

Er zou een sterkere empirische connectie bestaan bij de meer artisanale vormen van 

filmmaken die kunst en avant-garde films karakteriseren. Beide vormen van filmmaken 

bieden meer mogelijkheden voor individuele creativiteit dan de industriële productievormen 

waar Hollywood door wordt gekenmerkt (Crofts, 2000, p. 84). 

 

Klassieke statements vanuit de Cahiers du Cinéma omtrent de ‘politique des auteurs’, zowel 

als de auteurtheorie die gepopulariseerd werd door Andrew Sarris, werden opnieuw 

onderzocht in de late jaren 1960 en de jaren 1970 vanuit structuralistisch, poststructuralistisch 

en feministisch standpunt. Het resultaat van de herziening van traditioneel auteurschap 

reconceptualiseert de regisseur vaak als een set van tekstuele codes, tekens of structuren, 

genoemd naar de actuele persoon, maar het is niet de bedoeling ze door elkaar te halen. 

Theoretici stellen in tegenstelling tot traditionele auteurs alternatieve auteurs voor – sterren, 

scenaristen en cinematografen – of ontwikkelden de notie van meerdere of auteurs in groep. 

Dit werd gedaan met de bedoeling de mythe omtrent ‘hegemonic directorial auteurship’ te 

gaan bevragen. Gelijktijdig hiermee suggereerden theoretici als Roland Barthes dat lezers ook 



 

 

 

34 

een aandeel hebben in de ‘authoring’ van de betekenis van teksten vanuit hun positie als 

culturele consumenten (Sarris, 2008, p. 42). 

De assumptie die aan de grondslag ligt van al deze geschriften is dat de regisseur de auteur is 

van een film, de persoon die ervoor zorgt dat de film te onderscheiden en karakteriserende 

kenmerken bevat. Hier zijn echter heel wat uitzonderingen op, maar de auteurtheorie schijnt 

deze toe te laten. Hoe dan ook, wij aanvaarden de cinema van regisseurs maar denken niet zo 

extreem als ‘la politique des auteurs’. Deze maakt het immers moeilijk om na te denken over 

een slechte regisseur die een goede film uitbrengt en maakt het bijna onmogelijk om te 

denken aan een goede regisseur die een slechte film maakt (Sarris, 2008, p. 42). Er moet 

aandacht zijn voor een verkeerd gebruik van de auteurtheorie. Er bestaat een misverstand over 

wat de auteurtheorie nu net beweert, vooral omdat de theorie eerder vaag is. Ten eerste, 

regisseurs en zelfs auteurs houden zich niet altijd aan dezelfde vorm en de critici kunnen nooit 

aannemen dat een slechte regisseur altijd een slechte film zal maken. Nee niet altijd, maar 

bijna altijd en dat is nu net het punt van discussie. Wat is een slechte regisseur en wat is een 

regisseur die veel slechte films heeft gemaakt? Het probleem hier is dat de onbekwaamheid 

van een regisseur niet noodzakelijk een slechte film impliceert. Een slecht geregisseerde film 

heeft geen betekenis binnen een kritieke waardenschaal, maar iemand kan een interessante 

bespreking maken over het onderwerp, het script, de acteerprestaties, de fotografie, de 

montage, het decor, ... Dat is nu net de aard van het medium. Nu, dankzij de auteurtheorie 

wordt de auteur verstoten uit het pantheon van regisseurs wanneer hij geen technische 

vaardigheid of elementair gevoel voor cinema heeft (Sarris, 2008, p. 42). De tweede 

vooronderstelling van de auteurtheorie is de duidelijk te onderscheiden personaliteit van de 

regisseurs als waardecriterium. Over een groep films heen moet de regisseur blijk geven van 

een aantal terugkerende stijlkenmerken die dienen als een soort handtekening. De manier 

waarop een film vordert en hoe hij eruit ziet zou een soort relatie moeten hebben met de 

manier waarop een regisseur denkt en voelt. De derde en ultieme veronderstelling van de 

auteurtheorie heeft de maken met de innerlijke betekenis, de ultieme glorie van film als kunst. 

Deze betekenis is afgeleid uit de spanning tussen de persoonlijkheid van een regisseur en zijn 

materiaal. Deze drie aannames van de auteurtheorie kunnen gevisualiseerd worden als drie 

concentrische cirkels: de buitenste als techniek, de middelste als persoonlijke stijl en de 

binnenste cirkel als innerlijke betekenis. De overeenkomstige rollen van de regisseur kunnen 

aangegeven worden als deze van de technicus, de stilist en de auteur (Sarris, 2008, pp. 42 – 

43).   

 

Heel wat filmmakers hebben een unieke stempel gezet op de Amerikaanse cinema. We 

kunnen hierbij denken aan de Coen Brothers, Jim Jarmusch, Kevin Smith en andere. 

Sommige van deze regisseurs leggen hun filmische aandacht vooral op verschillende 
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personages terwijl anderen, zoals bijvoorbeeld Gregg Araki en Todd Haynes, de aandacht bij 

hun films leggen op homoseksuele thema’s. Gus Van Sant reflecteert al het bovenstaande, 

maar is tegelijkertijd gemakkelijk binnen een bepaalde categorie te plaatsen. Van Sant is één 

van de meest unieke stemmen binnen de Amerikaanse onafhankelijke filmwereld (Parish, 

2001, p. xi). We zagen hierboven reeds dat er verschillende periodes bestaan in het werk van 

de regisseur. Hij is zowel in staat experimentele, onafhankelijke films als commerciële box-

office successen te maken. Wat hij ook verkiest te regisseren, er is altijd een karakteristieke 

‘point of view’ van Van Sant aanwezig. Deze iconoclast is erin geslaagd een nieuwe wind 

doorheen de Amerikaanse filmwereld te doen waaien. Anders dan Tarantino en verschillende 

andere regisseurs heeft Van Sant een stijl die zodanig persoonlijk is dat deze niet te imiteren 

valt. Van Sant maakt gewaagde en subjectieve films, opgedragen aan ‘outsiders’. Ondanks 

hun sombere levensomstandigheden spreiden de films een zekere nihilistische humor tentoon 

(Levy, 1999, p. 452). Het is dan ook om bovenstaande redenen dat we Van Sant kunnen 

plaatsen binnen de discussie omtrent auteur en auteurtheorie. De regisseur hanteert een 

herkenbare stijl en plaats zijn handtekening op elk van zijn films. We opteren er echter wel 

voor niet de extreme ‘politique des auteurs’ te hanteren, daar deze het moeilijk maakt te 

spreken van een goede regisseur die een slechte film maakt en omgekeerd. Aan de hand van 

de literatuur zagen we dat Van Sant’s films ook tegenstanders hebben, wat hem niet 

noodzakelijk tot een slechte regisseur maakt. Wat belangrijk is is dat hij een centrale rol 

speelt doorheen zijn oeuvre, hij controleert zijn werk en heeft er schijnbaar invloed op. De 

persoonlijke stijl en esthetiek van de regisseur zijn te onderscheiden van andere regisseurs. 

Van Sant stelt dan ook dat “there’s a lot of ways to make a movie. I like my own” (Parish, 

2001, p. 306). 

 

 

     2.2.4 Thema’s 

 

Binnen het oeuvre van Van Sant zijn er een aantal terugkerende thema’s te onderscheiden. 

Zijn fascinatie voor Amerika en de maatschappij wordt aan de hand van deze thema’s 

duidelijk.  

Enkele van zijn films, waaronder Mala Noche, Drugstore Cowboy, My Own Private Idaho en 

Even Cowgirls Get The Blues onthullen een interesse in Amerika en dan vooral de enorme 

uitgestrektheid van het Amerikaanse landschap. Van Sant ziet het verleidelijke, de 

duizelingwekkende romantiek van reizen in. Zijn personages voelen dan ook vaak de nood 

om binnen of zelfs buiten Amerika rond te reizen. Denk bijvoorbeeld aan de tocht van 

Portland naar Idaho en zelfs Italië in My Own Private Idaho, de rondreis doorheen de Pacific 
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North West in Drugstore Cowboy, ... De cinematografie in elk van deze films benadrukt de 

schoonheid van het Amerikaanse platteland (Sargeant, 2008, p. 223).  

 

Van Sant plaatst de verhaallijn van zijn films vaak te midden van de ‘outsiders’ en degene die 

vervreemd zijn van de Amerikaanse maatschappij. Deze ‘outsiders’ – homoseksueel, junkie 

of crimineel – worden voorgesteld als levende binnen complexe sociale structuren die het hen 

mogelijk maken om te overleven zonder de traditionele banden van de “phallocentric Oedipal 

family structure”.  

De representatie van drugsverslaafden, mannelijke prostituees en homoseksuele mannen 

onthult hun menselijkheid zonder hun opzichtigheid te gaan uitbuiten. Van Sant’s excentrieke 

standpunt voorziet het publiek van een intieme kijk op personages aan de rand van de 

samenleving. Het is niet de bedoeling de personages te gaan romantiseren of medelijden op te 

wekken. Het is alsof de camera meekijkt door het sleutelgat en inbreekt in het privé-leven van 

deze mensen. De aantrekking van de regisseur tot ‘street people’ en hun milieu is gebaseerd 

op zijn overtuiging dat hun verhalen veel interessanter zijn, dat er meer drama in hun leven is 

dan in dat van de bourgeoisie. Zijn expressieve beeldspraak is gebaseerd op ongewone ritmes 

en een scherpe camerastijl. Meer dan andere regisseurs hecht hij enorm veel belang aan het 

gebruik van beelden om verhalen te vertellen. Zo heeft hij een voorkeur voor beelden die 

geschoten worden vanuit ongewone camerastandpunten. Deze eigenaardige shots brengen 

krachte momenten teweeg die gaan voorkomen dat de verhaallijnen te eenvoudig worden 

(Levy, 1999, p. 452). Van Sant stelt dat zijn verhalen zich afspelen op plaatsen die ver genoeg 

van hem en het publiek zijn verwijderd zodat de identificatie niet te groot zou zijn en alle 

inzichten van ethische en esthetische aard zou versmoren (Van Sant, 1993, p. xxviii). 

 

Een ander thema van immens belang binnen Van Sant’s oeuvre is zijn sterk familiegevoel of, 

zoals in meerdere van zijn film, net het gebrek eraan. Doorheen zijn werk is er een 

gemeenschappelijk element terug te vinden voor de verklaring van de onconventionele 

familie-eenheid, namelijk het zogenaamde nucleaire gezin. We kunnen hierbij bijvoorbeeld 

denken aan de mannelijke prostituees, de bende aan drugs verslaafde overvallers,  het groepje 

Afrikaans-Amerikaanse jongeren, … Het ontbreekt hen allemaal aan een traditioneel 

gezinsleven wat hen gaat markeren. Het is de terugkerende nadruk op zulke groepen dat het 

handelsmerk vormt van een Van Sant langspeelfilm. In het brengen van zijn verhalen op het 

scherm gaat de regisseur beeldspraak, symboliek, kleuren en muziek om bepaalde 

nuanceringen over te brengen. Meestal moet de film meerdere malen bekeken worden 

vooraleer ze zichtbaar en duidelijk worden (Parish, 2001, p. xiii). 
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2.3 Van Sant en New Queer Cinema 

 

De onbetwiste leider binnen de nieuwe queer cinema is de in Portland gevestigde regisseur 

Gus Van Sant. Niet zozeer omdat er van zijn werk een grote polemische kracht uitgaat, maar 

omdat andere ‘queer’ cineasten zoals Todd Haynes en Tom Kalin niet het commercieel succes 

hebben gekend zoals dat Van Sant te beurt is gevallen. Deze iconoclast is erin geslaagd een 

nieuwe wind door de Amerikaanse films te doen waaien (Parish, 2001, p. 123). Doorheen zijn 

carrière heeft Van Sant zijn homoseksualiteit nooit ontkend maar hij heeft het nooit, zoals 

sommige andere homoseksuele filmmakers, luid uitgeroepen. Bijna al zijn films bezitten tot 

op zekere hoogte een soort homoseksuele esthetiek, vooral de manier waarop Van Sant’s 

camera de jeugdige schoonheid van de mannelijke acteurs waardeert (Hays, 2007, pp. 328-

329).  

Kort na het succes van Drugstore Cowboy dringt de media een descriptief label op aan de in 

Portland gevestigde regisseur. Dit werd niet kwaadaardig bedoeld, maar enkel als een 

eenvoudige verduidelijking. Vanaf het moment dat zijn naam binnen de nationale pers 

verscheen had men het over ‘Gus Van Sant, the openly gay filmmaker’. Dit kwam niet 

doordat hij een politiek activist was, hij was nauwelijks bezig met politiek en was al zeker 

geen activist. Dit label was eerder ontstaan doordat hij uit de kast was gekomen in het begin 

van de jaren 1980 en enkele van zijn films ‘gay-themed’ waren. Het was op die manier dat 

Gus Van Sant voor verschillende jaren werd gezien als de drager van de Amerikaanse ‘queer’ 

cinema (Parish, 2001, pp. xii-xiii).  

 

Van Sant verwijst vaak naar de Amerikaanse ‘queer’ avant-garde uit de jaren 1940 en 1960. 

Hij hanteert dan ook dikwijls de traditie en de technieken die daar werden gebruikt. Zo maakt 

de regisseur graag gebruik van de vermenging van commercieel met avant-garde. Het is dan 

ook zo dat avant-garde en ‘gay’ film in de jaren 1940 en 1960 bijna synoniem zijn van elkaar. 

De regisseur wil vermijden dat teveel nadruk op seksualiteit de poëtische rijkdom en kracht 

van zijn films zou afzwakken. Zijn films zijn meer dan verhalen waar een exclusief 

homoseksueel publiek zich mee kan identificeren. Het is trouwens dankzij deze meerwaarde 

dat Van Sant ook bij het mainstream-hetero publiek succes kent. Hij hecht meer belang aan 

zijn off-Hollywood attitude dan aan het geven van een positieve boodschap in verband met 

homoseksualiteit. Voor alles wil hij rebelleren, zij het binnen de structuren van de mainstream 

cinema. Hij wil dan ook niet toegeven aan de eisen van de homo-activisten om positieve 

homo-personages te creëren. “Mala Noche is like Death in Venice on Skid Row. The guy is 

certainly not a positive gay character. Some of the stuff I’m doing comes under the category 

of ‘questionable’ for some people. And a broad conservative gay stroke is “Let’s create the 
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motion pictures with positive gay characters, and everyone will accept gayness because of the 

characters that we have created.” That’s an easy answer”. (Indiana, 1991, p. 61). 

 

Van Sant zegt dus nee tegen de conservatieve richting in de homo-wereld die stelt dat holebi’s 

ondanks hun afwijkende seksuele oriëntatie zich toch maar beter zoveel mogelijk plooien naar 

de gangbare maatschappelijke instituties zoals het gezin en monogame relaties. Wel maakt de 

regisseur gebruik van de mogelijkheden tot subversie die de homoseksuele levensstijl van 

nature met zich meebrengt om gestalte te geven aan de subversie die hij in zijn films wil . 

Anderzijds is het punt van de meer behoudsgezinde homobeweging om positieve personages 

te creëren wel begrijpelijk. Massa-entertainment staat meer en meer voor een vorm van 

macht. 
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Deel 3: Onderzoeksopzet 
 
 
3.1 Vraagstelling  
 
Binnen deze paper is het de bedoeling dat we de uit de literatuurstudie bekomen kenmerken 

van New Queer Cinema gaan onderscheiden binnen het œuvre van Gus Van Sant, meer 

bepaald in de films Mala Noche (1985), My Own Private Idaho (1991), Gerry (2002) en Milk 

(2008). Waarom we voor deze bepaalde films hebben gekozen zal later, in het onderdeel 

filmanalyse, nog aan bod komen. Binnen de filmanalyse willen we onze aandacht vooral 

richten op de personages, met daarnaast nog enkele algemene New Queer kenmerken.  

In de literatuurstudie hebben we ons afgevraagd of New Queer Cinema als een volwaardig 

genre kan aanzien worden. Hieruit is gebleken dat het beter is te spreken van een stroming of 

moment, wat het ons bijgevolg niet mogelijk maakt specifieke genrekenmerken te 

onderscheiden. Er zijn echter wel enkele terugkerende elementen terug te vinden binnen de 

stroom aan New Queer films. We willen dan ook te weten komen of deze elementen vandaag 

de dag nog steeds gehanteerd worden, meerbepaald doorheen het œuvre van regisseur Van 

Sant.  

 

Wat personages betreft hebben we meerdere kenmerken teruggevonden doorheen de 

literatuur. De personages zijn vaak outsiders, er wordt met andere woorden uitdrukking 

gegeven aan minderheden. We focusen ons binnen deze paper, en dus ook in de bijhorende 

filmanalyse, vooral op de homoseksuele gemeenschap, maar ook op de subgroepen 

daarbinnen. Zijn deze minderheden duidelijk aanwezig binnen de gekozen films? Is er sprake 

van een subgroep? Zoja, welke ? Wat daarnaast nog belangrijk is zijn elementen omtrent 

gender, ras en klasse.  

New Queer Cinema blijkt overwegend mannelijke cinema te zijn. Zo zou er een overwicht 

aan mannelijke personages zijn en slechts beperkte aandacht voor vrouwen en de lesbische 

gemeenschap. We gaan dan ook kijken of er effectief een afwezigheid van vrouwelijke 

personages merkbaar is.  

Wat essentiële New Queer films van eerdere ‘queer’ films onderscheidt is een zeker vorm van 

agressiviteit. Op het niveau van de personages betekent dit dat ze oneerbiedig, energiek, erg 

zelfverzekerd en rebels zijn. Is deze rebellie aanwezig binnen de geanalyseerde films ? 

Daarnaast gaan we kijken naar de representatie van homoseksualiteit van de personages. 

Volgens de literatuur wordt homoseksualiteit binnen New Queer Cinema als een natuurlijk 

deel van het leven gezien en is er geen behoefte aan het ‘uitleggen’ ervan. We bekijken 

hiervoor vooral het gedrag van de andere personages en de omgeving tegenover de 
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hoofdpersonages. Zijn ze op de hoogte van de seksuele oriëntatie van het homoseksuele 

personage ? Hoe wordt er gereageerd op deze homoseksualiteit ? Wordt homoseksualiteit 

aanvaard binnen de omgeving ?  

Verder richten we onze blik op de beeldvorming en stellen we ons de vraag of er al dan niet 

een ‘politiek correct’ beeld wordt opgehangen van de personages. Uit de literatuurstudie blijkt 

dat positieve beeldvorming eerder geschuwd wordt en er geen poging wordt gedaan om de 

daden of misdaden van de personages goed te praten. Is het ophangen van een eerder ‘politiek 

incorrect’ beeld van de hoofdpersonages binnen de vier geanalyseerde films merkbaar ? 

 

Na deze focus op personages willen we overgaan naar enkele algemene kenmerken van New 

Queer Cinema. Daar Ruby Rich deze cinema voor het eerst beschreef in termen van ‘Homo 

Pomo’ is het belangrijk ook enkele kenmerken van het postmodernisme in de verschillende 

films te onderscheiden. Zo gaan we onder andere kijken of er sprake is van intertekstualiteit. 

Is er een verwijzing naar vroegere of andere teksten merkbaar doorheen de films ? Wat nog 

belangrijk is binnen het postmodernisme is genrehybriditeit en genrevermenging. We hebben 

ons binnen de analyse dan ook afgevraagd of er sprake is van vermenging of vervaging van 

verschillende genres .  

Een ander belangrijk kenmerk van New Queer Cinema en onafhankelijke cinema in het 

algemeen is het verzet tegen Hollywoodconventies. Er wordt gespeeld met filmische 

conventies op vlak van de vorm en inhoud. Zo is de inhoud binnen New Queer Cinema vaak 

openlijk ‘queer’, er wordt geen geheim van gemaakt. Is het verzet tegen 

Hollywoodconventies zichtbaar ? Is de vorm en inhoud eerder experimenteel dan 

traditioneel ? Is er sprake van een traditionele narratie of wordt er gespeeld met de 

verwachtingen van het publiek ?  

 
 
3.2 Methodologie 
 

Het filmanalysemodel dat wij gaan hanteren voor het nagaan van onze onderzoeksvragen 

onderscheidt verschillende elementen die aanwezig zijn binnen film. Dit 

onderzoeksinstrument werd ontwikkeld op basis van de filmanalysemodellen en geschriften 

van André Vandenbunder (1981), Chris Vos (1991), Johan Van Kempen (1995) en Sofie Van 

Bauwel (2005). In dit onderzoek ligt de focus voornamelijk op personages, gekoppeld aan 

kenmerken van New Queer Cinema. Deze elementen in de verschillende films gaan we 

onderwerpen aan een analyse op basis van het ontwikkelde analysemodel. Van Kempen 

(1995, p. 135) voorziet ons van twee analysevormen, namelijk puntanalyse en 

segmentanalyse. Omdat het binnen dit onderzoek de bedoeling is om enkel scènes of delen 
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van scènes met elkaar te gaan vergelijken en niet de hele film te analyseren, kiezen we hier 

voor een puntanalyse. Met een puntanalyse wordt het bestuderen van filmische middelen op 

geselecteerde plaatsen in een film bedoeld. Een analyse van korte filmische momenten kan 

nuttig zijn om het samenspel van verschillende cinematografische elementen en 

verhaalelementen te gaan bekijken. Vooraleer we van start gaan met de filmanalyse is het 

noodzakelijk de film op te delen in segmenten om vervolgens een puntanalyse toe te passen 

op de voor de probleemstelling relevante segmenten.  

Van Kempen (1995, p. 143) stelt dat een segment een deel van een film is dat een inhoudelijk 

afgeronde eenheid vormt en uit oogpunt van analyse met functionele grenzen is afgebakend. 

Nadat deze segmentanalyse gebeurd is wordt er overgegaan naar de volgende fase van de 

analyse. We maken een keuze uit de segmenten die het meest bijdragen tot onze 

onderzoeksvragen.  

 

Vooraleer we overgaan tot de bespreking van de cinematografische elementen worden de 

narratieve elementen onder de loep genomen. We bespreken telkens de narratieve tijd, de 

narratieve ruimte en de personages binnen deze segmenten. Dit kan nuttig zijn om bepaalde 

zaken te weten te komen die anders verloren zouden gaan, maar waar de regisseur wel 

degelijk een bepaalde betekenis mee had. Daarnaast is het ook de bedoeling voldoende 

informatie omtrent het segment en de film in het algemeen weer te geven.  

Naast de narratieve elementen of verhaalmiddelen zijn er volgens Van Kempen (1995, p. 81) 

nog drie elementen binnen een film te onderscheiden die betekenis geven aan wat er wordt 

getoond. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de cinematografische middelen, de 

buitenfilmische context en de kijker. Al deze elementen worden gezien als de basis voor 

filmanalyse. In onze analyse zal de kijker minder belangrijk zijn en de buitenfilmische 

context werd reeds geschetst in het deel omtrent regisseur Gus Van Sant. De achtergrond die 

de kijker heeft kan een invloed hebben bij het kijken naar een film en kan de interpretatie 

sterk kleuren. Omdat iedereen in verschillende omstandigheden leeft en eigen ervaringen 

heeft zien wij allemaal een andere film. Bij analyse van films kan het dan ook belangrijk zijn 

om de kennis over de buitenfilmische context mee te nemen in de studie (Van Kempen, 1995, 

p. 123).  

 

Bij het analyseren van de cinematografische elementen wordt er een onderverdeling gemaakt 

tussen de beeldelementen of ante-filmische parameters met daarnaast de mise-en-scène. 

Wester (1995, p. 645) stelt dat filmische aspecten zoals belichting, montage, shots en muziek, 

en de inhoudelijke, narratieve aspecten zoals personages, decor, handelingspatronen en 

teksten eveneens als mogelijke tekens en dragers van betekenis kunnen worden gezien. 

Tijdens ons onderzoek zullen we dan ook aandacht proberen besteden aan zowel de filmische 
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als de inhoudelijke, narratieve aspecten. Een onderscheid tussen cinematografische en 

verhaalmiddelen doet nogal geforceerd aan omdat een verhaalelement in de praktijk steeds 

wordt aangekleed door cinematografische elementen. Hoewel ze dus een geheel vormen 

kunnen ze voor analysedoeleinden apart bekeken worden (Van Kempen, 1995, p. 83). 

 

Binnen de beeldelementen wordt een onderverdeling gemaakt tussen de scale of afstand van 

de camera ten opzichte van de gefilmde objecten. De scale vertelt ons meer over de manier 

waarop de camera de mise-en-scène in beeld brengt (Vos, 1991, p. 20). We benoemden de 

beelduitsneden van klein naar groot in ons onderzoeksinstrument. Vervolgens wordt er 

gekeken naar het camerastandpunt. Is er sprake van een frontaal standpunt of zien we het 

gebeuren van achteruit of van opzij ? Wordt er een kikvors- of vogelperspectief gehanteerd of 

hebben we te maken met een neutraal perspectief ? 

Daarnaast behoren ook de verschillende camerabewegingen tot onze analyse van de 

beeldelementen. Deze bewegingen bestaan in twee soorten, namelijk zonder en met 

verplaatsing van de camera. Zonder verplaatsing kan er horizontaal of verticaal om de as 

worden bewogen. Wanneer de camera wel wordt verplaatst kan er sprake zijn van het 

travelling shot, de lift, het moving shot, hand-held, het pan shot, het tilt shot en de roll (Vos, 

1991, p. 21). De snelheid van de beelden is ofwel normaal, vertraagd of versneld. Wat 

belichting betreft maakt Vos (1991, p. 19) een onderscheid tussen de verschillende vorman 

van belichting. Door de manipulatie hiervan zou men de perceptie van de kijker kunnen 

beïnvloeden.  

 

Daarnaast wordt de mise-en-scène onder onze onderzoeksaandacht gebracht. Voor de film is 

de mise-en-scène alles wat binnen het beeldkader is geplaatst : het decor, de locatie, de 

belichting, de kostuums, de make-up en de manier waarop acteurs gegroepeerd worden voor 

de camera. De mise-en-scène bij een film, anders dan bij theater, heeft een zeer realistische 

inslag. De nadruk ligt op een zo sterk mogelijke nabootsing van de werkelijkheid. Om de 

controle over de mise-en-scène zo groot mogelijk te maken is het bij de filmproductie 

gebruikelijk niet op locatie te gaan filmen, maar alles nauwkeurig na te bouwen. Het licht 

speelt een belangrijke rol en is ook onderhevig aan bepaalde codes. Door de manipulatie van 

het licht kan de perceptie van de kijker beïnvloed worden. De groepering van de acteurs voor 

de camera is eveneens onderhevig aan bepaalde codes. Afhankelijk van de bewegingen, de 

scherpte, de snelheid van de beelden, enz. kunnen we als kijker  geleid worden naar het 

onderdeel dat voor het verhaal van belang is (Vos, 1991, pp. 19-20). Volgens Vandenbunder 

(Geciteerd in : Houben, 2002, p. 20) hoort deze mise-en-scène thuis in het ante-filmische, 

hetgeen voor de camera staat, en veronderstelt het een bewuste ingreep van de filmmaker.  
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Na de bespreking van de mise-en-scène wordt er overgegaan tot de montage of schriftuur 2. 

Vandenbunder (Geciteerd in : Houben, 2002, p. 15) maakt een onderscheid tussen het werken 

met de camera zelf, het opnemen van wat er zich voor de camera afspeelt (schriftuur 1) en het 

bijeenbrengen van alle opnames tot een zinvol geheel (schriftuur 2). Het fundamentele 

onderscheid tussen deze twee ligt in de factor aanwezigheid-gelijktijdigheid.  

Bij elke film gaan we na welke montagetechniek de voorkeur heeft gekregen van regisseur 

Van Sant. Wellicht de bekendste is continuïteitsmontage, waarbij de illusie van 

ononderbroken tijd wordt opgeroepen. De gebeurtenissen binnen een bepaalde scène lijken 

even vloeiend in elkaar over te gaan als in de werkelijkheid, wat kan helpen om de kijker als 

het ware op te zuigen in het verhaal (Van Kempen, 1995, p. 111). Daarnaast kan er gebruik 

gemaakt worden van parallelmontage waar bepaalde handelingen naast elkaar worden 

getoond die niet meteen bij elkaar passen.  

 

Ten laatste werpen we een blik op de muziek en het off en on screen geluid. Geluid is bij 

audiovisuele producten dan ook dienstbaar aan het beeld. We maken hier een onderscheid 

tussen on screen geluid, geluid dat zichtbaar wordt veroorzaakt door een binnenbeeldse bron, 

en off screen geluid dat afkomstig kan zijn van een handeling die buiten het beeld plaatsvindt 

of geluid dat niet tot die handeling behoort zoals muziek (Vos, 1991, p. 22). 

 
 
3.3 Filmanalyse 

 

3.3.1 Inleiding 

 

We focusen ons binnen deze filmanalyse op de kenmerken van New Queer Cinema en meer 

specifiek op de personages. Hieronder volgt een bespreking van de verschillende kenmerken, 

afkomstig uit onze literatuurstudie, en worden de films Mala Noche (1985), My Own Private 

Idaho (1991), Gerry (2002) en Milk (2008) van Gus Van Sant naast elkaar geplaatst.  

We kozen specifiek voor deze films omdat Mala Noche gezien wordt als een voorloper van 

New Queer Cinema en we wilden nagaan of er reeds kenmerken van deze cinema zichtbaar 

waren alvorens de stroming echt bekend werd. De keuze voor de film My Own Private Idaho 

is voor de hand liggend, daar deze als specifieke New Queer film wordt gepositioneerd. De 

focus van deze paper ligt op queer personages, wat ons bracht bij de latere films Gerry en 

Milk. Omdat we willen nagaan of New Queer kenmerken worden doorgetrokken doorheen het 

oeuvre moeten we te maken hebben met ‘queer’ films en films die enkele jaren na Mala 

Noche en My Own Private Idaho zijn gemaakt, wat ons bracht tot deze keuze. Gerry is echter 
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een apart geval omdat deze film leent tot ‘queer reading’. Onze lezing is één van de mogelijke 

interpretaties, niet per se de juiste.  

 

Naast een segmentanalyse van elke film is er een uitgebreide analyse, aan de hand van het 

analyse-instrument, terug te vinden in de bijlage. Filmanalyse is interpretatief van aard, wat 

onze lezing tot één van de mogelijke lezingen maakt, niet per se tot de juiste.  

 

 

3.3.2 Minderheden als hoofdpersonages 

 

Doorheen de literatuur is gebleken dat er binnen New Queer films uitdrukking wordt gegeven 

aan minderheden of outsiders. We willen ons hier uiteraard focusen op de homoseksuele 

gemeenschap, maar ook aan de subgroepen daarbinnen zou aandacht worden geschonken. 

Elementen omtrent ras, etniciteit, gender en klasse spelen eveneens een belangrijke rol.  

In Mala Noche, voorloper van New Queer Cinema, is er wel degelijk een aanwezigheid van 

minderheden. Het hoofdpersonage Walt is smoorverliefd op de illegale Mexicaanse immigant 

Johny Alonzo. Er wordt met andere woorden ook nadruk gelegd op subgroepen binnen de 

homoseksuele gemeenschap, namelijk illegale immigranten. Hoewel de Mexicanen Johny en 

Roberto niet uitdrukkelijk uitkomen voor hun seksuele geaardheid brengt Roberto toch de 

nacht door met Walt (segment ‘Nacht’).  

My Own Private Idaho, te situeren binnen de stroming New Queer films, wordt gekenmerkt 

door het representeren van de homoseksuele gemeenschap, maar ook hier ligt de focus op een 

bepaalde subgroep binnen deze minderheid. De hoofdpersonages Mike en Scott zijn namelijk 

twee mannelijke ‘hustlers’ die zichzelf prostitueren in de straten van Portland. We hebben dus 

niet enkel te maken met minderheden, maar ook met de subgroep prostituees. Gerry is een 

apart geval daar het bij deze film de bedoeling is zelf bepaalde betekenissen te gaan 

interpreteren. We kunnen niet met zekerheid zeggen of onze interpretatie de juiste is, maar het 

is wel één van de mogelijke lezingen. Volgens ons is er in deze film sprake van 

homoseksualiteit waarbij Gerry (Casey Affleck) het homoseksuele personage vertolkt.  

Bij Milk is het bepalen van de minderheden meer voor de hand liggend. Bijna alle personages 

behoren tot de homoseksuele gemeenschap en komen er openlijk voor uit. De film 

concentreert zich rond de politieke carrière van Harvey Milk en de strijd voor aanvaarding.   

 

Het aspect klasse is het duidelijkst aanwezig in My Own Private Idaho (segment 

‘Begrafenis’). Wanneer Scott terugkeert vanuit Rome naar Portland wordt hij meteen 

geconfronteerd met Mike. Het gaat niet goed met hem, maar Scott lijkt hier niet veel om te 

geven en rijdt hem gewoon voorbij. Hij heeft het leven als ‘hustler’ achter zich gelaten. Even 
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later stapt hij samen met Carmella uit de wagen, allebei keurig gekleed. De metamorfose die 

Scott heeft ondergaan valt niet in goede aarde, zeker niet wanneer hij ook nog eens Bob de 

rug toekeert. Hij sterft van verdriet. We krijgen de begrafenis van zowel Bob als Jack, de twee 

vaders van Scott te zien. Het verschil tussen de twee klassen is groot en wordt onder andere 

duidelijk gemaakt door de kledij en hun taalgebruik. Terwijl er op Bob’s begrafenis gezongen 

en geroepen wordt is die van Jack zeer sober en wordt er een standaardtekst voorgedragen. 

Door het feit dat deze twee gebeurtenissen vlak naast elkaar plaats vinden en afwisselend 

worden getoond wordt het verschil tussen de lage en de hogere klasse duidelijk merkbaar.   

 

 

3.3.3 Dominantie mannelijke personages 

 

De dominantie van mannelijke personages is een terugkerend element binnen de vier 

geanalyseerde films. Er is amper sprake van vrouwelijke hoofdpersonages of een focus op de 

lesbische gemeenschap. 

Walt, een homoseksuele winkelbediende, is het hoofdpersonage van Mala Noche. Daarnaast 

zijn het vooral de illegale Mexicaanse immigranten Johny en Roberto die we te zien krijgen. 

Het enige vrouwelijke personage dat aan bod komt in deze debuutfilm van Van Sant is Walt’s 

vriendin Betty. Haar rol als beste vriendin beperkt zich slechts tot enkele scènes. Wanneer 

Walt haar op een avond vertelt dat hij verliefd is op Johny stelt ze meteen voor om een etentje 

te organiseren (segment ‘Etentje’). Later in de film zien we haar nog even in een bar en bij 

Walt in de wagen (segment ‘Johny’). Ook in My Own Private Idaho wordt de nadruk gelegd 

op mannelijke hoofdpersonages, maar de vrouwelijke personages spelen echter wel een 

belangrijke rol in het verhaal. We hebben te maken met het aanvankelijk onafscheidelijke duo 

Scott (Keanu Reeves) en Mike (River Phoenix). Zij verzamelen zich rond Bob Pigeon, een 

welbesproken oudere man die zich ontfermt over de verloren jeugd in Portland. De vrouw die 

een belangrijke rol speelt in My Own Private Idaho is Mike’s moeder Sharon Waters. Mike 

werd als kind in de steek gelaten. De film structureert zich rond de zoektocht naar Sharon, 

maar Mike zal haar nooit terugvinden. Telkens wanneer hij aan haar denkt krijgt hij stress 

waardoor er een aanval van narcolepsie ontstaat. Deze aanvallen brengen enkele visuele 

sensaties teweeg op het scherm: herinneringen, ‘home movies’ uit Mike’s kindertijd, 

opspringende zalmen, voorbijrazende wolken, enz.  

Naast Sharon is er Carmella, het Italiaanse meisje waar Scott uiteindelijk verliefd op wordt 

tijdens de zoektocht naar Sharon in Rome. Het is voor Carmella dat Scott Mike in de steek zal 

laten. Gerry focust zich volledig op twee mannelijke personages doorheen de hele film, 

namelijk Gerry en Gerry. We krijgen, naast enkele toeristen in het begin van de film en een 

vader en zoon op het einde, enkel hen te zien. Wat opvalt op het einde is net het ontbreken 
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van een vrouwelijk personage in de wagen (segment ‘Huiswaarts’). Als kijker volgen we hen 

tijdens hun tocht doorheen een enorm uitgestrekt landschap. De nadruk op mannelijke 

personages is wellicht het duidelijkst binnen deze film. Ook in Van Sant’s recentste 

langspeelfilm Milk wordt er voornamelijk nadruk gelegd op mannen. Harvey Milk en zijn 

entourage zijn homoseksuele mannen, met uitzondering van zijn nieuwe campagneleidster 

Anne Kronenburg. In het segment ‘Nieuwe campagne’ krijgen we haar voor de eerste keer te 

zien. De medewerkers van Harvey staan aanvankelijk wantrouwig tegenover haar omdat ze 

een vrouw is die dan nog eens verliefd blijkt te zijn op een vrouw. Harvey zegt zelfs “That’s 

odd, isn’t it?”. Opnieuw is er een mannelijke dominantie waarneembaar. Het is enkel binnen 

deze film dat er aandacht wordt geschonken aan de lesbische gemeenschap, maar slechts in 

zeer beperkte mate.  

 

 

3.3.4 Agressiviteit  

 

Het is een soort agressiviteit die de essentiële films binnen New Queer Cinema gaat 

onderscheiden van eerdere ‘queer’ films. De films binnen deze stroming gaan op een 

agressieve manier de ‘queer’ identiteit handhaven. Daar de focus binnen deze paper vooral op 

de personages ligt bekijken we agressiviteit enkel op dit niveau. Agressiviteit op het niveau 

van de personages staat voor hun oneerbiedigheid, rebellie en zelfzekerheid.  

Een mooi voorbeeld van rebellie of opstandigheid vinden we terug in My Own Private Idaho 

(segment ‘Burgemeester’). De burgemeester, tevens Scott’s vader, geeft aan enkele 

medewerkers de opdracht op zoek te gaan naar zijn zoon. Ze vallen het verlaten hotel binnen 

waar Mike en Scott hun onderdak vinden en treffen de twee samen in bed aan. Scott stuurt 

hen op een oneerbiedige manier weg. Later zien we hem op het bureau van zijn vader waar hij 

een soort halsband aanheeft en zijn naakte bovenlichaam enkel bedekt wordt met een jasje. 

Uit zijn kledij blijkt dat hij wil rebelleren tegen zijn succesvolle vader, hij wil hem voor schut 

zetten. Het contrast tussen Scott en zijn vader is in deze scène dan ook erg groot. Agressiviteit 

en rebellie zijn minder zichtbaar tot zelfs onzichtbaar in de voorganger Mala Noche, wat we 

reeds uit de literatuur konden afleiden. Gerry toont eerder heteroseksuele dominantie, maar 

geen duidelijke agressie of rebellie. De wurgscène (segment ‘Moord’) zou als agressief 

bestempeld kunnen worden, maar deze daad is eerder het gevolg van de uitzichtloze situatie 

dan van kwaad opzet. In Milk daarentegen zijn agressie en rebellie terugkerende gegevens. In 

het begin van de film (segment ‘Intro’) krijgen we afwisselend archiefbeelden en 

krantenkoppen te zien over een clash tussen homoseksuele mannen en de politie, over het 

hardhandig aanpakken van homobars, over arrestaties, enz. Als kijker worden we meteen op 

de hoogte gebracht van de agressiviteit tegenover holebi’s en hoe ze zich hiertegen moeten 
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verzetten. Verder in de film wordt dit opnieuw duidelijk in het segment ‘Politiegeweld’ 

wanneer een jongeman de Castro komt binnengestormd. Hij is helemaal in paniek omdat de 

politie een gewelddadige razzia houdt in een nabijgelegen homobar. Deze beelden worden 

afgewisseld met beelden van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de jaren 1970. 

Een man vertelt tijdens een interview hoe hij in zijn hele leven nog nooit zo bang is geweest, 

waaruit we kunnen afleiden dat het er wel heel gewelddadig aan toe ging. Het is er niet veilig 

voor holebi’s, wat ook blijkt uit de fluitjes die ze constant bij zich dragen om te waarschuwen 

voor gevaar. Op het einde van dit segment ligt er een bebloed fluitje op de grond. In de 

reflectie hiervan zien we een doodgeslagen man die wordt weggedragen, wat een voorbeeld is 

van de agressiviteit van de politie en het gevolg van de opstandigheid van de homoseksuele 

mannen die willen strijden voor aanvaarding.   

Een ander voorbeeld van rebellie is terug te vinden bij het personage van Scott, de vriend van 

Harvey (segment ‘David Goodstein’). De twee hebben een afspraak met David Goodstein, 

eigenaar van een groot en invloedrijk homoblad. Harvey wil de steun van het blad voor zijn 

kandidatuur, maar David weigert en raadt hem aan op de achtergrond te blijven. Hij stelt dat 

er meer weerstand zal ontstaan tegen holebi’s naarmate men ze openlijker maakt. Ondertussen 

zwemt Scott naakt in het zwembad. Wanneer ze uiteindelijk, zonder resultaat, weggaan zegt 

Scott “I pissed in the pool”, wat een vorm van rebellie is tegen David. Hij is niet opgezet met 

de houding van David en het politieke wereldje. Ook het feit dat hij naakt zwemt bij een 

onbekende man en zonder schaamte uit het zwembad komt toont zijn opstandigheid. 

Doorheen de hele film is er ook een opstandigheid aanwezig in het personage van Harvey 

Milk. Als gedreven activist laat hij zich niet tegenhouden door slechte verkiezingsresultaten, 

maar blijft hij tot op het einde vechten voor gelijke rechten. Zijn verzet tegen ongelijke 

rechten kost hem uiteindelijk het leven (segment ‘Moord’). Harvey wordt vermoord door zijn 

conservatieve tegenstander Dan White. Doorheen de film wordt gesuggereerd dat Dan 

eveneens homoseksueel zou zijn maar zijn seksuele oriëntatie niet kan plaatsen, wat de 

oorzaak kan zijn van zijn frustraties.  

 

 

3.3.5 Homoseksualiteit als natuurlijk deel van het leven 

 

Een ander kenmerk dat essentiële New Queer films gaat onderscheiden van andere is het 

representeren van homoseksualiteit als een natuurlijk deel van het leven. Deze natuurlijkheid 

werd vaak het vertrekpunt voor de verhalen en de personages. Met andere woorden, er 

werden verhalen uiteengezet over personages die gewoon homoseksueel bleken te zijn, hun 

seksuele oriëntatie wordt met andere woorden vastgelegd alvorens het verhaal van start gaat. 
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De sensatie rond deze films bestond dan ook uit het bekijken van homoseksuele personages 

uit het alledaagse leven.  

In Mala Noche wordt er op een zeer natuurlijke manier omgegaan met homoseksualiteit, 

terwijl deze film niet gezien wordt als een essentiële New Queer film, maar als een voorloper 

ervan. Reeds in het begin van de film (segment ‘Portland’) verklaart het hoofdpersonage Walt 

zijn liefde voor de Mexicaanse Johny. Er zijn enkele oudere mannen aanwezig in Walt’s 

winkel en ook zij zijn op de hoogte van zijn seksuele geaardheid. Een bepaalde klant zegt 

zelfs letterlijk “he loves men”. Er is geen bezwaar tegen de homoseksualiteit van Walt, er 

wordt op een natuurlijke manier mee omgegaan. Later in de film zit het hoofdpersonage met 

zijn beste vriendin Betty in een bar wanneer hij haar vertelt over zijn gevoelens voor Johny. 

Ook zij reageert hier positief op en stelt zelfs meteen voor om een etentje voor hem te 

organiseren. In My Own Private Idaho wordt dan weer op een andere manier omgegaan met 

homoseksualiteit, anders dan we zouden verwachten uit de literatuur. Mike zelf is 

homoseksueel en geeft toe aan Scott dat hij verliefd op hem is (segment ‘Kampvuur’). Het is 

pas wanneer de twee ver weg zijn van alles en iedereen, van de heteroseksuele maatschappij, 

dat Mike zijn gevoelens bekent. Scott antwoordt hem dat hij enkel met mannen slaapt voor 

het geld. Hij zegt zelfs letterlijk dat twee mannen niet verliefd kunnen zijn op elkaar, wat 

meteen zijn houding tegenover homoseksualiteit duidelijk maakt.  

Gerry is een apart geval omdat het in deze film de bedoeling is zelf op zoek te gaan naar de 

onderliggende betekenis. Het is belangrijk te vermelden dat beide Gerry’s voor een seksuele 

geaardheid staan. Aan de hand van ‘queer reading’ zijn we tot het besluit gekomen dat het 

heteroseksuele personage (Matt Damon) een dominante positie inneemt ten opzichte van het 

homoseksuele personage (Casey Affleck). Het is in deze film echter niet eenvoudig om na te 

gaan of homoseksualiteit als natuurlijk deel van het leven wordt gezien, daar de film zich 

enkel focust op de twee hoofdpersonages en hun tocht doorheen het uitgestrekte landschap, 

niet op hun omgeving. De heteroseksuele dominantie uit zich wel op verschillende manieren, 

bijvoorbeeld bij het plassen (segment ‘The thing’). De heteroseksuele Gerry is aan het plassen 

in de struiken terwijl de andere Gerry hier af en toe een onbedoelde blik op werpt. 

Wildplassen wordt vaak gezien als iets mannelijk en spreidt tegelijkertijd een soort 

mannelijke dominantie tentoon. De homoseksuele Gerry is eerder schuchter en draait zich 

weg van een gezin dat toevallig voorbij komt, weg van de heteroseksualiteit. Nog binnen 

hetzelfde segment zien we de dominantie terugkeren, meerbepaald wanneer er besloten wordt 

de tocht stop te zetten. Deze beslissing wordt genomen door de heteroseksuele Gerry na de 

overwinning van hun korte loopwedstrijd. Dit doet ons denken aan de vooringenomenheid dat 

mannen sneller lopen dan vrouwen of vrouwelijke mannen en dat dit hem het recht geeft deze 

beslissing te nemen. Binnen het segment ‘Kampvuur’ wordt er een dialoog gevoerd die 

gelezen kan worden als een homoseksuele subtekst. Op een bepaald moment zegt Gerry (Matt 
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Damon) “it’s just really hot on my front and really cold on my back”. Op het eerste zicht gaat 

het hier over het kampvuur, maar wanneer we verder kijken profileert Gerry zich hier als 

heteroseksueel. Het lijkt wel alsof hij duidelijk wil maken dat hij niet wenst deel te nemen aan 

anale seks, vaak geassocieerd met homoseksualiteit. Het segment ‘De klim’ wijst opnieuw op 

heteroseksuele dominantie. Beide personages zitten uitgeput op de top van een heuvel 

wanneer de homoseksuele Gerry begint te huilen. De andere Gerry wijst hem meteen op zijn 

zwakte door te zeggen “stop crying!”. Hij zit met zijn rug naar hem toe. Het contrast tussen de 

harde heteroseksuele Gerry en de zwakkere en vrouwelijke Gerry wordt hierdoor versterkt.  

In Milk daarentegen is het zeer duidelijk hoe er wordt omgegaan met homoseksualiteit daar de 

hele film draait om de strijd voor gelijke rechten voor holebi’s. Homoseksualiteit wordt 

aanvankelijk niet gezien als iets natuurlijk. Het segment ‘Castro Camera’ is hier een duidelijk 

voorbeeld van. Harvey en Scott besluiten een winkel te openen in een leegstaand pand, de 

‘Castro Camera’. Een homofobische buurtbewoner maakt hen meteen duidelijk dat ze niet 

welkom zijn in deze buurt. Harvey geeft hem een hand, waarop de man meteen zijn hand 

afveegt. Hij doet alsof homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is. Scott en Harvey laten zich 

niet tegenhouden en kussen elkaar liefdevol voor de winkel. In de etalage staat een bordje met 

het opschrift “Yes, we are open”, wat volgens ons niet enkel verwijst naar de opening van hun 

winkel maar ook naar de openheid van hun relatie. Ze zijn niet van plan zich te verstoppen 

voor de heteroseksuele maatschappij, wat ook blijkt uit het verdere verloop van de film.  

 

 

3.3.6 Het schuwen van positieve beeldvorming 

 

De makers van New Queer films waren niet bekommerd om het ophangen van een ‘politiek 

correct’ beeld van holebi’s, negatieve stereotyperingen werden zelfs hervormd.   

Het schuwen van positieve beeldvorming komt het meest tot uiting in My Own Private Idaho, 

waar we te maken krijgen met prostitutie, een lagere sociale klasse, dakloosheid, enz.  

Mike werd als kind in de steek gelaten, wat invloed heeft op zijn verdere leven. Niet alleen is 

hij gedurende de hele film op zoek naar zijn moeder, zijn eenzaamheid zal uiteindelijk ook 

leiden tot zijn ondergang (segment ‘I’m a connaisseur of roads’). Op het einde van de film 

valt hij bewusteloos op de weg, wordt beroofd van zijn schoenen en later meegenomen door 

een anonieme auto. Door zijn narcolepsie heeft hij vaak lichamelijk contact met het asfalt, 

wat kan gezien worden als de behoefte om zijn moeder te omhelzen. Het concept van moeder 

aarde wordt hier in een moderner kleedje geplaatst. “I’m a connaisseur of roads” mogen we 

letterlijk nemen. Hij kent de ‘road’ door al de tijd dat hij op zoek is gegaan naar zijn moeder 

en hij, als gevolg van zijn narcolepsie, op de weg gelegen heeft.  
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3.3.7 Postmodernistische kenmerken 

 

New Queer Cinema werd voor het eerst beschreven in termen van postmodernisme, 

meerbepaald als ‘Homo Pomo’. Het ontbreekt deze films dan ook aan respect voor heersende 

codes van vorm, inhoud, enz. Het verzet tegen de heersende filmische codes wordt in een 

volgend punt besproken.  

Een belangrijk kenmerk van postmodernisme is intertekstualiteit, waar het verwijzen naar 

andere teksten mee wordt bedoeld. We zijn in de verschillende films op zoek gegaan naar 

verwijzingen naar andere teksten. Hieruit is gebleken dat regisseur Van Sant graag verwijst 

naar de film The Wizard of Oz, gebaseerd op het gelijknamige boek van L. Frank Baum. De 

film zou een queer subtekst hebben en symbool staan voor het ontvluchten van de alledaagse 

heteroseksuele maatschappij naar een fantasieland waar alles mogelijk is. Er wordt op een 

symbolische manier verwezen naar deze invloedrijke road movie in My Own Private Idaho 

(segment ‘The Wizard of Oz’). Binnen dit segment wordt Mike oraal bevredigd door een 

klant. Op het moment dat hij klaarkomt zien we een houten schuur naar beneden vallen, wat 

verwijst naar het huis van Dorothy. Door een wervelstorm wordt ze van Kansas naar het land 

van Oz gebracht, het land dat symbool staat voor een plaats waar alles mogelijk is en holebi’s 

zichzelf kunnen zijn. Ook in Milk wordt er op een subtiele manier verwezen naar The Wizard 

of Oz, namelijk door de soundtrack ‘Somewhere over the Rainbow’ van Judy Garland. Van 

Sant gebruikt dit nummer wanneer er beelden worden getoond van de ‘Gay Freedom Day 

Parade’ op 25 juni 1978 (segment ‘Gay Freedom Day Parade’). De parade stond symbool 

voor de aanvaarding van holebi’s, wat de soundtrack geschikt maakt voor deze gebeurtenis.  

Een ander voorbeeld van intertekstualiteit is eveneens terug te vinden in My Own Private 

Idaho. Wanneer Bob Pigeon in de film verschijnt (segment ‘Bob’)  veranderen de dialogen 

plots in een variant op het Engels van Shakespeare met al de theatrale handelingen die daarbij 

horen. Zo houden de personages bijvoorbeeld een hele monoloog over hoe ze zich voelen en 

wat ze van plan zijn. In Mala Noche en Gerry hebben we niet meteen sporen van 

intertekstualiteit teruggevonden.  

 

Een ander kenmerk van postmodernisme in films is het vervagen en de vermenging van 

genres. Deze genryhybriditeit en –vermenging is vooral aanwezig in My Own Private Idaho. 

De film wordt gecategoriseerd onder het genre road movie, maar toch zijn er duidelijke 

verwijzingen naar de western. In het segment ‘Cattle Call’ krijgen we een shot van een 

reusachtige cowboy te zien terwijl we een cowboy horen zingen over eenzaamheid in de 

soundtrack ‘Cattle Call’. Terwijl de road movie veelal gekenmerkt wordt door rock- of 

popmuziek krijgen we in My Own Private Idaho vaak muziek te horen die eerder doet denken 



 

 

 

51 

aan de western. De nadruk op de onherbergzaamheid en grootsheid van het landschap is ook 

een kenmerk van de western dat we zien terugkeren in deze film. Een ander voorbeeld van 

genrevermenging vinden we terug in het segment ‘Magazine cover’ waar covers van 

homobladen tot leven komen en met elkaar beginnen te praten. Dit moment in de film kan 

verwijzen naar het genre magisch realisme. De genrevervaging en –vermenging is dan ook 

het meest duidelijk in My Own Private Idaho.  

 

New Queer Cinema doet vaak beroep op het combineren van fictionele en documentaire 

elementen. We zijn binnen deze vier films dan ook gaan kijken of regisseur Van Sant gebruik 

maakt van deze montagetechniek. Hieruit is gebleken dat er in alle films, met uitzondering 

van Gerry, een combinatie van documentaire en fictie te onderscheiden is. Terwijl Mala 

Noche een zwart-wit film is worden er op het einde van de film (segment ‘Einde’) beelden in 

kleur getoond. Het zijn eerder amateuristische beelden die de drie zelf hebben gefilmd met 

hun camera. Er wordt gelachen en geplaagd. Als kijker krijgen we het gevoel dat deze 

beelden ‘echt’ zijn en losstaan van de film. Ook in My Own Private Idaho wordt op een 

bepaald moment het effect van een documentaire opgewekt, meerbepaald in het segment 

‘Bar’. Enkele ‘hustlers’ vertellen over hun ervaring met het beroep en richten zich tot de 

camera waardoor deze een medespeler wordt. Het lijkt alsof de personages geïnterviewd 

worden. Zoals hierboven reeds vermeld is er geen vermenging van fictionele en documentaire 

elementen aanwezig in Gerry en hebben we er enkel te maken met fictionele elementen. In 

Milk daarentegen worden er meermaals fictionele beelden vermengd met archiefbeelden van 

in die tijd. In een biografisch drama is dit niet zo verwonderlijk, daar het de film een extra 

dimensie kan geven. Reeds in het begin van de film (segment ‘Intro’) worden er 

archiefbeelden afgewisseld met krantenartikels waarbij we als kijker meteen op de hoogte zijn 

van de sfeer die de film wil uitdragen. Ook in het segment ‘Harvey Milk’ worden 

archiefbeelden uit 1978 afgewisseld met beelden waarop Harvey (Sean Penn) aan de 

keukentafel zit met zijn bandopnemer. Hij neemt zijn levensverhaal op dat enkel afgespeeld 

mag worden wanneer hij wordt vermoord. Wat verder in de film (segment ‘Politiegeweld’) 

houdt de politie een gewelddadige razzia in een homobar, waarbij we opnieuw beelden te zien 

krijgen van de ‘echte’ gebeurtenis in de jaren 1970. Een man vertelt in een interview dat hij in 

z’n hele leven nog nooit zo bang is geweest.  
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3.3.8 Verzet tegen Hollywoodconventies 

 

Een belangrijk kenmerk van onafhankelijke en New Queer films is het verzet tegen de 

traditionele Hollywoodconventies. Een belangrijk element hierbij is het spelen met de 

verwachtingen van het publiek.  

Wat ons is opgevallen tijdens de analyse van de vier films is de nadruk op een ‘unhappy 

ending’, terwijl de kijker meestal net het omgekeerde verwacht. In Mala Noche is het einde 

fataal voor Roberto (segment ‘Politie’) en Walt slaagt er niet in Johny voor zich te winnen, 

ondanks het meermaals verklaren van zijn liefde voor hem. Op het einde (segment ‘Einde’) 

krijgen we amateuristische beelden in kleur te zien die de drie zelf hebben gemaakt met hun 

camera. Deze beelden, ondersteund door een vrolijke soundtrack, verwijzen naar hun 

vroegere tijd samen, toen alles nog goed was. Het contrast tussen deze opgewekte beelden en 

hun eigenlijke situatie is confronterend voor de kijker. My Own Private Idaho speelt op het 

einde ook met de verwachtingen van de kijker. In het segment ‘I’m a connaisseur of roads’ 

ligt Mike bewusteloos op de weg in Idaho na een narcoleptische aanval. Hij wordt beroofd 

van zijn schoenen door een toevallige voorbijganger en even later meegenomen door iemand 

in de wagen. We weten niet wat er met Mike zal gebeuren. Ondertussen horen we de 

soundtrack ‘America the Beautiful’, waarmee de regisseur volgens ons op een ironische 

manier wou verwijzen naar het cliché dat de ‘road’ naar een betere plaats zou leiden. 

Wanneer de kijker deze gebeurtenis nog aan het verwerken is verschijnt er plots de volgende 

boodschap op het scherm: “Have a nice day”. Deze boodschap komt hard aan voor de kijker 

na de ondergang van het hoofdpersonage Mike. Dit is een mooi voorbeeld van hoe Van Sant 

de traditionele conventies probeert uit te dagen en speelt met de verwachtingen van de kijker. 

Ook in Gerry hoopt de kijker tot het einde dat de twee gered zullen worden, maar dit blijkt 

niet het geval. De situatie waarin de hoofdpersonages zich bevinden is uitzichtloos geworden 

waardoor de ene Gerry de andere wurgt temidden van een zoutvlakte. Kort daarna wordt de 

overlevende Gerry gered door een vader en een zoon. Als kijker blijven we met een gevoel 

van ongeloof achter. Milk tenslotte kent evenmin een ‘happy end’. Harvey’s conservatieve 

tegenstander Dan White wil de burgemeester spreken (segment ‘Moord’). We zien hem in de 

spiegel een revolver bovenhalen en hem neerschieten. Hierna loopt hij nerveus door de gang, 

onderweg naar Harvey’s kantoor. We weten wat hij van plan is, maar door de sympathie die 

we gedurende de film voor Harvey kregen hopen we als kijker dat hij de trekker niet zal 

overhalen. Het beeld vertraagt en hij wordt meerdere malen beschoten terwijl een laatste blik 

wordt geworpen op het operagebouw aan de overkant. Wat eveneens onconventioneel is aan 

de moord op Harvey Milk is dat we reeds in het begin van de film te weten komen dat hij 

vermoord zal worden (segment ‘Harvey Milk’). Er is met andere woorden sprake van een 

ongewone narratie, er wordt gewerkt met flashback en flashforward.   
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Er is in My Own Private Idaho een mooi voorbeeld van ongewone narratie, namelijk in de 

seksscènes. Het liefdesspel wordt steeds in beeld gebracht als ‘tableaux vivants’ waarbij we 

een opeenvolging zien van statische shots waarin de acteurs niet bewegen. Er is geen sprake 

van stilstaande beelden, maar de acteurs proberen niet te bewegen zolang het shot duurt en 

veranderen per shot van houding. Als kijker hebben we even de tijd nodig om te interpreteren 

wat er op het scherm gebeurt. Opnieuw weet Van Sant te spelen met onze verwachtingen en 

daagt hij de Hollywoodconventies op een speelse manier uit.  
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Besluit 

 
De invloed van New Queer Cinema is tot op vandaag onmiskenbaar. Deze stroom aan 

nieuwe, onafhankelijke ‘queer’ films betekende een doorbraak voor homoseksuele 

filmmakers en de homoseksuele gemeenschap. Wat anders was aan deze films was het 

realistisch representeren van homoseksualiteit en het op een agressieve manier handhaven van 

de ‘queer’ identiteit. De sensatie of opwinding bestond dan ook uit het zien van homoseksuele 

personages in hun alledaagse omgeving. We besloten dan ook onze focus binnen deze paper 

vooral op de personages te leggen.  

We hebben de voornaamste kenmerken van New Queer Cinema geanalyseerd binnen vier 

films van regisseur Gus Van Sant: Mala Noche (1985), My Own Private Idaho (1991), Gerry 

(2002) en Milk (2008). My Own Private Idaho is de enige film die als essentiële New Queer 

film wordt beschouwd, wat het interessant maakte om te gaan kijken naar de voorloper Mala 

Noche en de twee ‘queer’ films die enkele jaren erna volgden, Gerry en Milk.  

 

Uit de literatuur is gebleken dat de personages in New Queer films vaak outsiders zijn en er 

met andere woorden uitdrukking wordt gegeven aan minderheden en de subgroepen 

daarbinnen. Elementen omtrent gender, ras en klasse bleken eveneens belangrijk. Hiernaast 

blijkt New Queer Cinema een overwegend mannelijke cinema te zijn met beperkte aandacht 

voor vrouwelijke personages en de lesbische gemeenschap.  

New Queer films onderscheiden zich van vroegere ‘queer’ films door een zeker agressiviteit. 

Op het niveau van de personages betekent dit dat ze oneerbiedig, zelfverzekerd en rebels zijn.  

Uit de literatuur is eveneens gebleken dat in New Queer films homoseksualiteit als een 

natuurlijk deel van het leven wordt gezien en dat dit vaak het vertrekpunt was voor de 

verhalen en de personages.  

Wat deze kenmerken omtrent personages betreft kunnen we concluderen dat ze vooral in 

Mala Noche en My Own Private Idaho aanwezig zijn, wat we reeds konden afleiden uit de 

literatuurstudie. Opvallend gegeven is echter dat ook in Gerry en Milk enkele sporen van New 

Queer Cinema terug te vinden zijn, hetzij in beperktere mate. Gerry is een apart geval daar 

deze film leent tot ‘queer reading’ en onze lezing één van de mogelijke lezingen is, niet per se 

de juiste. Wat ons vooral is opgevallen is de dominantie van mannelijke personages, wat het 

geval is bij elk van deze films. Terwijl My Own Private Idaho de enige essentiële New Queer 

film is is het enkel binnen deze film dat vrouwen een belangrijke rol spelen, maar niet wat 

hun seksuele geaardheid betreft. Milk is de enige van de vier geanalyseerde films waarin we 

een lesbische vrouw te zien krijgen. Een ander opvallend gegeven is de representatie van 
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homoseksualiteit als een natuurlijk deel van het leven. Dit is alleen binnen de voorloper Mala 

Noche zichtbaar.  

 

Naast deze personagekenmerken zijn we op zoek gegaan naar enkele algemene kenmerken 

van New Queer Cinema. Deze cinema werd voor het eerst beschreven in termen van ‘Homo 

Pomo’. Het is dan ook voor de hand liggend dat er postmodernistische kenmerken binnen 

deze films te onderscheiden zijn. Uit de filmanalyse is gebleken dat intertekstualiteit vooral 

binnen My Own Private Idaho en Milk aanwezig is. Regisseur Van Sant verwijst graag op een 

symbolische manier naar de invloedrijke road movie The Wizard of Oz. Deze film zou een 

‘queer’ subtekst hebben en symbool staan voor het ontvluchten van de alledaagse 

heteroseksuele maatschappij naar een fantasieland waar alles mogelijk is.  

Een ander kenmerk van postmodernisme is genrehybriditeit en –vermenging. Het is enkel in 

My Own Private Idaho dat hier duidelijke sporen van terug te vinden zijn. Zo zijn er 

duidelijke verwijzingen naar de western en het genre magisch realisme.  

Postmodernisme in film wordt vaak gekenmerkt door het combineren van fictionele en 

documentaire elementen. Opvallend is dat dit binnen alle geanalyseerde films, met 

uitzondering van Gerry, aanwezig is.  

 

Daar New Queer Cinema gesitueerd wordt binnen het onafhankelijke Amerikaanse 

filmlandschap is het niet ongewoon dat de films zich proberen te verzetten tegen 

Hollywoodconventies. Uit de analyse kunnen we besluiten dat deze vier films elk op hun 

eigen manier met de verwachting van het publiek speelt en geen enkele film zich houdt aan de 

heersende conventies omtrent vorm en inhoud.  

 

Algemeen kunnen we stellen dat New Queer Cinema een zekere invloed heeft gehad op de 

latere films van Gus Van Sant, meer specifiek op Gerry en Milk. Ook in de voorloper van 

New Queer Cinema, Mala Noche zijn heel wat van deze kenmerken te onderscheiden. We 

begrijpen, na onze analyse, waarom deze film als voorloper wordt gezien.  

Het lijkt erop dat regisseur Van Sant nog geen afscheid heeft genomen van New Queer 

Cinema.  
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Bijlage 1: Analyse-instrument 

 

1. Segmentanalyse van de films 

 

2. Analyse van de voor de vraagstelling relevante segmenten 

 

 Narratieve elementen: narratieve tijd 

    narratieve ruimte 

    de personages 

 

 Cinematografische elementen 

 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

 

- Scale of afstand van de camera ten opzichte van de gefilmde objecten: extreme 

close-up (ECU): erg dichtbij, detail van gezicht of voorwerp; close-up (CU): 

gezicht en schouders, soms ook borst: medium close-up (MCU): ongeveer vanaf 

middel; medium shot (MS): ongeveer vanaf het kruis of de dijen; medium long 

shot (MLS): totaal shot, volledig persoon, enkele mensen, beperkte ruimte; long 

shot (LS): veel mensen, deel van landschap, huis, straat; extreme long shot 

(ELS): wijds landschap, massa op straat of plein 

 

- Camerastandpunt of hoek van camera ten opzichte van objecten: frontaal; van 

achteruit; van opzij; kikvorsperspectief (betekenis: persoon dominant); 

vogelperspectief (betekenis: persoon nietig); neutraal perspectief 

 

- Camerabeweging: travelling: camera rijdt mee met het object; lift: camera 

beweegt mee naar boven (vogelperspectief) of naar beneden (kikvorsperspectief);  

moving shot: filmen vanuit bewegend object; hand-held: camera wordt 

eigenhandig gedragen; pan shot: camera draait om eigen verticale as; tilt shot: 

camera draait om eigen horizontale as; roll: camera draait om eigen lenteas 

 

- Snelheid van de beelden: normaal; vertraagd; versneld 
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- Belichting: natuurlijk of kunstmatig licht; contrastrijk licht of niet; afkomstig van 

één lichtbron of meerdere; kleur van het licht (kan invloed hebben op sfeer, 

emoties, …) 

 

 

2. Mise-en-scène 

 

2.1 Codes van de acteur 

 Figuurlijke expressie en beweging 

- Kinetische codes: hoe gedragen de personages zich? Gestische codes: hoe 

bewegen ze hun lichaam? Proxemische codes: hoe bewegen ze, is er een 

verplaatsing in de ruimte? 

 

- Mimetische codes: wat valt er te zeggen over hun gelaatsuitdrukking? 

 

- Wordt de lichamelijkheid van een personage door de camera benadrukt? 

 

- Hoe uiten de personages zich? (huilen, roepen, lachen, …) 

 

- Hoe gaan de personages om met de camera? Alsof die er niet is of alsof hij een 

medespeler is? 

 

De uiterlijke verschijningsvorm van de personages 

- Vestimentaire codes: wat voor kleding wordt er gedragen? Zijn er opvallende 

verschillen of overeenkomsten tussen de kleding van de verschillende 

personages? Wordt lichamelijkheid benadrukt door de kleding?  Heeft de kleding 

een bepaalde functie? Hebben kledingattributen een bepaalde functie? 

 

- Huidskleur: zijn de hoofdpersonages blank? Hebben de hoofdpersonages een 

andere huidskleur? Zijn er personages aanwezig met een andere huidskleur? Zoja, 

welke rol spelen ze in het verhaal?  

 

- Lichaamscodes: worden er regelmatig bepaalde lichaamsdelen getoond? Worden 

er beelden van naakte personages getoond? Wordt er nadrukt gelegd op 

lichamelijkheid? 

 

Gedragingen van de personages 
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- Hoe gedragen andere personages zich tegenover de hoofdpersonages? 

 

- Gaan de personages in tegen de wet? Wordt er respect getoond voor superieuren? 

 

- Hoe functioneren de personages binnen de maatschappij? Welke job wordt er 

uitgeoefend? Hoe is de relatie met de omgeving?  

 

2.2 Geluidscodes 

- Linguïstische codes: de tekst zelf, de taal, de betekenis van woorden 

 

- De akoestische codes, niet linguïstische en niet muzikale tekens: huilen, roepen, 

lachen, … 

 

- Paralinguïstische codes: de manier waarop de tekst wordt overgebracht (volume, 

toonhoogte, …) 

 

2.3 Codes van ruimtelijkheid 

 Het ruimtegebruik 

- Waar staan de personages in de ruimte? 

 

- Zijn er bewegingspatronen van camera of personages? 

 

- Welke rol speelt de ruimte? Heeft de ruimte betekenis en is het de bedoeling iets 

duidelijk te maken een de kijker? 

 

Codes m.b.t. achtergrondfiguren 

- Welke rol spelen de achtergrondfiguren?  

 

- Wat is de relatie tussen de hoofpersonages en de achtergrondfiguren?  

 

- Hoe vullen de achtergrondfiguren de ruimte in? 

 

Rekwisietencodes 

- Gebruikt het personage bepaalde voorwerpen? 

 

- Zijn er voorwerpen van belang? Hebben de voorwerpen een specifieke betekenis? 
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3. Montage of Schriftuur 2 

 

- Verandert het cameragebruik binnen een reeks shots (qua grootte, hoek, afstand, 

scherpte, enz.)? 

 

- Is er sprake van continuïteitsmontage (een logische aaneenschakeling van 

handelingen)? Of is er sprake van parallelmontage (het naast elkaar vertonen van 

bepaalde handelingen die niet meteen bij elkaar passen)?  

 

- Wil de regisseur aan de hand van montage een bepaald effect creëren? 

 

 

4. Muziek + Off & On Screen geluid 

 

- Is er muziek te horen? 

 

- Heeft de muziek een betekenis? Wil de regisseur ons iets vertellen aan de hand 

van muziek? 

 

- Zijn er opvallende geluiden te horen? 

 

- Heeft het geluid een betekenis? Is het geluid er om een bepaalde reden of is het er 

gewoon? 
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Bijlage 2: Filmanalyse Mala Noche  

 

1. Segmentanalyse 

 

1. Intro (0°00’00” – 0°01’44”) 

Enkele mannen houden zich schuil op een trein. Het is koud, ze proberen zich te 

verwarmen aan een zelfgemaakt vuurtje. We zien slecht een deel van hun gezicht. Het 

lijkt alsof ze op de vlucht zijn voor iets. Er worden beelden van het landschap 

getoond terwijl de begingeneriek op het scherm verschijnt.  

 

2. Portland (0°01’44” – 0°03’09”) 

Een titelkaart situeert de ruimte. We bevinden ons in Portland, Oregon. We leren het 

hoofdpersonage Walt kennen. Hij vertelt over zijn job als winkelbediende en over zijn 

liefde voor de Mexicaanse immigrant Johny Alonzo. De klanten in de winkel weten 

dat Walt homoseksueel is. Het is avond. Walt sluit de winkel en vertrekt. 

 

3. Onderdak (0°03’09” –  0°03’57”) 

Walt loopt doorheen de straten en ziet Johny voor een autogarage zitten. De twee 

praten, maar wanneer Walt Johny voorstelt om de nacht bij hem door te brengen 

wordt deze kwaad en stapt op.  

 

4. Etentje (0°03’57” – 0°11’29”) 

Walt zit samen met een vriendin aan de toog in een bar. Hij vertelt haar dat hij 

verliefd is op Johny. Betty stelt voor hem uit te nodigen voor een etentje. Walt is 

meteen akkoord want hij wil Johny bewijzen wat hij voor hem voelt. Ze besluiten 

hem te gaan zoeken. Eenmaal ze Johny en zijn vriend hebben gevonden worden er 

boodschappen gedaan voor het etentje.  

De vier zijn bij Betty thuis. Plotseling beseft Johny dat hij de sleutel van de 

hotelkamer nog heeft en hun vriend Roberto niet binnen kan. Ze rijden er zo snel 

mogelijk heen en pikken Roberto op om mee naar Betty te gaan. Tijdens het eten 

wordt er verteld over de tocht van Mexico naar Portland. Later op de avond wordt er 

gedanst en brengt Walt de Mexicanen terug naar het hotel. 

 

5. Nacht (0°11’29” – 0°19’49”) 

Johny rijdt tegen zeer hoge snelheid terug naar het hotel. Het lijkt alsof hij aan het 

racen is in een computerspel. Eenmaal aangekomen probeert Walt Roberto te 

overtuigen om met Johny te mogen slapen voor 15 dollar. Johny zegt dat hij niet 
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slaapt met ‘queers’ en stapt uit de auto. Kwaad stormt hij het hotel binnen. Roberto 

heeft echter geen sleutel van de hotelkamer en de conciërge weigert hem binnen te 

laten. Walt stelt voor om de nacht bij hem door te brengen, Roberto stemt in. Walt 

kleedt zich uit en gaat naast Roberto in bed liggen. Er volgt een vrijpartij. Snelle, 

donkere beelden volgen elkaar op. Na nog 10 dollar van Walt te stelen vertrekt 

Roberto terug naar Johny. 

 

6. Mala Noche (0°19’49” – 0°21’32”) 

Walt wandelt doorheen de straten van Portland. Ondertussen vertelt hij over zijn 

ervaringen van de vorige nacht. Hij heeft het onder andere over hoe de vrijpartij met 

Roberto het dichtste is dat hij ooit bij Johny zal raken. We zien versnelde beelden van 

voorbijgaande wolken. 

 

7. Winkel (0°21’32” – 0°24’19”) 

We bevinden ons voor de winkel van Walt. Iemand heeft een camera meegebracht 

waar de drie elkaar mee filmen. De beelden die we te zien krijgen vanuit het 

standpunt van de camera zijn in kleur, in tegenstelling tot de rest van de film.  

Walt gaat terug in de winkel staan en houdt Roberto en Johny in de gaten. De twee 

komen in de problemen met de politie en zetten het op een lopen. Ze verstoppen zich, 

maar enkele uren later keert Johny terug. Wanneer hij de winkel opnieuw verlaat stapt 

hij weg met een vrouw op straat. Walt kijkt toe vanuit het winkelraam.  

 

8. Krant (0°24’19” -  0°25’17”) 

Walt zit op straat en leest de krant. Opeens ziet hij Roberto en Johny aankomen. Ze 

vragen hem wat hij aan het lezen is. Wanneer hij vertelt wat er in de krant staat 

stappen de twee terug verder. 

 

9. Geweer (0°25’17” – 0°26’00”) 

Johny stapt de winkel van Walt binnen en draagt een geweer in zijn jaszak. Walt ziet 

dit en probeert hem ervan te overtuigen dat dit niet kan.  

 

10. Auto (0°26’00” – 0°33’32”) 

Roberto, Johny en Walt vertrekken met de auto op uitstap. Wanneer Johny het stuur 

overneemt is hij erg roekeloos en rijdt meerdere keren ergens tegen. Wat later zitten 

ze aan een waterval.  

Walt beseft dat hij nooit alleen zal kunnen zijn met Johny, maar geniet nu van hun tijd 

samen. 
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Plots stopt Johny de auto en loopt een eindje verderop met de autosleutels. Walt stapt 

eveneens uit en loopt hem achterna. Johny loopt terug naar de auto, doet de deuren op 

slot en rijdt verder met Roberto. Walt staat nu midden op de weg. De twee Mexicanen 

spelen een spel met hem. Na een tijdje rijden ze terug samen verder. 

 

11. Kever (0°33’32” – 0°34’20”) 

We krijgen afwisselend beelden te zien van Walt die een brief aan het schrijven is en 

Johny die zichzelf bewondert in de spiegel. Er kruipt een kever over Walt’s brief, hij 

vangt hem. 

 

12. Plan (0°34’20” – 0°40’50”) 

We horen Walt vertellen over zijn plan om Johny voor zich te winnen. Hij besluit om 

rond middernacht naar zijn hotelkamer te gaan en er een uur op de grond te gaan 

liggen om vervolgens terug te vertrekken. Hiermee wil hij aantonen dat hij Johny erg 

graag wil zien en geen enkele ‘gringo’ zich nog zo dramatisch zal gedragen naar hem 

toe. Wanneer Walt ook werkelijk naar het hotel gaat doet er niemand open. Hij 

probeert via een andere kamer binnen te geraken, maar wordt betrapt. De conciërge 

wordt erg kwaad en stuurt hem weg. Walt zet zijn zoektocht verder doorheen de stad.  

 

13. Pepper (0°40’50” – 0°45’43”) 

Pepper staat in de winkel van Walt. Zijn vrienden hebben hem achtergelaten. Walt 

stelt voor om bij hem te logeren, maar Pepper staat hier eerder weigerachtig 

tegenover. Later wordt hij voorgesteld aan de vrienden van Walt in een bar. Pepper 

loopt doorheen de straten van Portland. Ondertussen horen we de voice-over van Walt 

die zegt dat hij hem nodig heeft. Iemand legt Pepper uit hoe hij zich kan prostitueren 

om wat geld te verdienen. Hij wordt ziek, maar Walt probeert hem te helpen. Laten 

scheiden hun wegen zich. 

 

14. Ziek (0°45’43” – 0°49’40”) 

Midden in de nacht wordt Walt uit zijn bed gehaald door een Mexicaan. Pepper is 

ziek en vraagt om Walt, ze gaan er zo snel mogelijk heen. Er worden afwisselend 

beelden getoond van de zieke Pepper en vroegere beelden van Pepper en Johny. Walt 

zorgt zo goed mogelijk voor zijn zieke vriend en installeert hem zelfs een televisie 

tegen de verveling. 
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15. Appartement (0°49’40” – 0°54’09”) 

Walt gaat op zoek naar werk voor Pepper, tevergeefs. Later zien we de twee in het 

appartement van Walt. Pepper verstopt een pistool terwijl Walt bedenkelijk toekijkt. 

Ze roken marihuana en vechten al spelend met elkaar, waarop ze in bed belanden. Het 

vechten wordt serieuzer en Walt wordt kwaad. We horen hem vertellen dat Pepper 

enkel ’s nachts seks met hem wil, niet overdag. Ze luisteren naar klassieke muziek. 

 

16. Autorijden (0°54’09” – 0°57’36”) 

Walt leert Pepper autorijden. Aanvankelijk amuseren de twee zich, tot het moment 

dat Pepper zijn bocht mist en met de auto van Walt tegen een paal knalt.  

 

17. Politie (0°57’36” – 1°03’05”) 

Een buurvrouw van Walt slaat paniekerig op Walt’s deur. Er is een vreemde man 

boven en ze is erg bang. Walt zegt dat hij de politie wel zal bellen en doet de deur 

gewoon terug dicht. De politie arriveert in het gebouw. Pepper wordt bang omdat hij 

illegaal is en probeert te ontsnappen via de gangen. De politiemannen achtervolgen 

hem en al snel komt het tot een confrontatie. Pepper is gewapend en uit 

zelfverdediging schiet één van de agenten hem neer. Walt ziet dit alles gebeuren.  

 

18. Looking for Johny (1°03’05” – 1°09’24”) 

Walt gaat op zoek naar Johny want deze heeft geen onderdak meer. Wanneer hij hem 

heeft gevonden en achtervolgt met de auto loopt Johny heel de tijd weg van hem. 

Walt keert terug naar zijn appartement en treft hem daar onverwachts aan. Al die tijd 

dachten ze dat Johny op vakantie was in Idaho, maar het bleek dat de 

immigratiedienst hem had opgepakt en terug naar de grens had gebracht. Twee weken 

later staat hij terug in Portland.  Walt is erg opgetogen en de twee schijnen zich 

kostelijk te amuseren tot Johny zich plotseling afvraagt waar zijn vriend Roberto 

Pepper is. Walt vertelt het verhaal van de politie, maar hij gelooft hem niet en loopt 

kwaad weg.  

 

19. Johny (1°09’24” – 1°11’23”) 

Walt en Betty zitten in de auto. Ze vertelt over haar plannen om te verhuizen en als 

naaktdanseres te gaan werken. Opeens zien ze Johny op de hoek van de straat staan. 

Walt stopt bruusk en zegt dat hij nog eens moet langskomen in zijn winkel. Hij rijdt 

verder en kijkt hem nog een eindje na in zijn achteruitkijkspiegel.  
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20. Einde (1°11’23” - 1°14’38”) 

De aftiteling verschijnt op het scherm. Ondertussen krijgen we amateuristische 

beelden in kleur te zien die de drie zelf hebben gefilmd met hun camera. Er wordt 

veel gelachen en geplaagd. We horen een vrolijke soundtrack.  
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2. Analyse van de voor de vraagstelling relevante segmenten 

 

Segment ‘Portland’ (0°01’44” – 0°03’09”) 

 

Narratieve elementen 

Tijd: Begin van het verhaal met voorstelling van de verschillende personages.  

Ruimte: Portland, Oregon. We bevinden ons in de winkel waar Walt bediende is. 

Peronages: Walt, de homoseksuele winkelbediende en Johny, een Mexicaanse 

immigrant waar hij smoorverliefd op is. Daarnaast nog enkele klanten.  

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale of afstand van de camera ten opzichte van de gefilmde objecten: voornamelijk 

ECU en CU. Er wordt nadruk gelegd op de belangrijkste personages, namelijk Walt 

en Johny. We zien voornamelijk hun gezichten en gelaatsuitdrukkingen waardoor de 

verliefdheid van Walt visueel merkbaar wordt. Hij kijkt Johny lief aan, deze laatste 

lacht. Opeenvolgend zien we als kijker de gezichten van de klanten van dichtbij, ze 

grijnzen. 

-  Camerastandpunt: voornamelijk frontaal, een neutraal perspectief. 

-  Snelheid van de beelden: normaal.  

- Belichting: zwart-wit, wat het geheel nogal donker maakt. Boven Walt’s hoofd 

hangt een grote lamp waardoor vooral hij benadrukt wordt. Wanneer Johny dichterbij 

komt is deze ook zeer duidelijk. De klanten blijven eerder donker, hun rol is minder 

belangrijk.  

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: personages gedragen zich eerder normaal. Klanten rekenen af bij 

Walt. Johny komt binnen in de winkel waarop Walt hem volgt met zijn ogen en 

vraagt of hij hem ergens mee kan helpen. Hij kijkt verliefd naar hem. Er is niet veel 

verplaatsing binnen de ruimte.  

- Mimetische codes: het is vooral de gelaatsuitdrukking van Walt die hier belangrijk 

is. Hij kijkt Johny verliefd aan waardoor we als kijker meteen op de hoogte zijn van 

zijn gevoelens. Johny lacht, maar aan zijn gelaatsuitdrukking is te merken dat hij niet 

begrijpt wat ze zeggen. De klanten glimlachen vooral. 

- De lichamelijkheid van de personages wordt niet specifiek door de camera 

benadrukt. Vooral belangrijk zijn de gelaatsuitdrukkingen en wat er gezegd wordt.  
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-  De personages gaan om met de camera alsof die er niet is.  

- Vestimentaire codes: alle personages zijn losjes, normaal gekleed. Er is geen 

opmerkelijk verschil tussen de kleding van Johny, Walt en de klanten. De kleding 

heeft binnen dit segment geen bepaalde functie.  

- Huidskleur: geen duidelijk verschil in huidskleur merkbaar. Als kijker 

veronderstellen we wel dat Johny een meer donkere huid zal hebben, maar dat weten 

we enkel omdat Walt ons heeft ingelicht over zijn nationaliteit, namelijk Mexicaans.  

-   Lichaamscodes: er wordt geen specifieke nadruk gelegd op lichamelijkheid. 

- De andere personages, de klanten, gedragen zich normaal tegenover de 

hoofdpersonages. Ze zijn op de hoogte van Walt’s homoseksualiteit en blijken hier 

geen probleem mee te hebben.  

- Walt oefent een job als winkelbediende uit en lijkt een goede relatie te hebben met 

zijn klanten, ze kennen hem.  

 

Geluidscodes 

- Linguïstische codes: de betekenis van de woorden is hier wel degelijk van belang. 

Eerst horen we Walt vertellen hoe verliefd hij is op de Mexicaanse Johny en hoe hij 

hem wil vasthouden, wat meteen blijkt geeft van zijn homoseksualiteit. Opeens zegt 

een klant, klaarblijkelijk iemand die regelmatig langskomt in de winkel en Walt 

persoonlijk kent, “he likes men”. Hieruit kunnen we afleiden dat Walt’s omgeving op 

de hoogte is van zijn homoseksualiteit en daar op een natuurlijke manier mee omgaat. 

Er wordt niet vreemd op gereageerd.  

- Paralinguïstische codes: de tekst wordt op een normale manier overgebracht, niet 

bijzonder luid of stil.  

 

Codes van ruimtelijkheid 

- De personages staan verspreid in de winkel en bewegen niet opvallend veel. De 

ruimte is belangrijk omdat deze deel uitmaakt van Walt’s leefwereld en het hier is dat 

hij in contact komt met Johny.  

- De achtergrondfiguren spelen niet bepaald een belangrijke rol, behalve het feit dat 

ze aan de kijker duidelijk maken dat ze op de hoogte zijn van Walt’s homoseksualiteit 

en daar normaal mee omgaan.  

 

Het segment ‘Portland’ is relevant voor onze onderzoeksvragen omdat we er te maken hebben 

met minderheden, namelijk de Mexicaanse immigrant Johny en de homoseksuele 

winkelbediende Walt. Het betreft hier dus niet enkel kwesties omtrent seksualiteit, maar ook 

nationaliteit. Binnen deze minderheden wordt er dan ook nog eens gefocust op subgroepen, 
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namelijk immigranten. Dit segment is eveneens belangrijk om te zien hoe de omgeving 

omgaat met homoseksualiteit. Aan de reacties is merkbaar dat hier op een natuurlijke manier 

mee wordt omgegaan, de klanten in Walt’s winkel zijn op de hoogte van zijn seksuele 

oriëntatie en hebben er geen enkel probleem mee.   

 

Segment ‘Etentje’ (0°03’57” – 0°11’29”) 

 

Narratieve elementen 

Tijd: Een andere dag, nog steeds chronologisch binnen het verhaal. Het is avond. 

Ruimte: Een bar. 

Personages: Walt en Betty, een goede vriendin van hem. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: CU, we zien enkel het gezicht en de schouders van Walt en Betty. 

- Camerastandpunt: voornamelijk van opzij.  

-     Snelheid van de beelden: normale snelheid.  

    -     Belichting: zwart-wit. 

 

2. Mise-en-scène 

 Codes van de acteur 

- Kinetische codes: de personages gedragen zich op een normale manier. Walt en 

Betty zitten aan de bar dus er is geen sprake van verplaatsing in de ruimte. Hun 

lichaam beweegt niet opvallend. 

- Mimetische codes: Hun gelaatsuitdrukking is eerder ernstig. 

- De lichamelijkheid van beide personages wordt niet benadrukt.  

- De personages gaan om met de camera alsof die er niet is.  

- Vestimentaire codes: er wordt geen opvallende kleding gedragen, eerder 

alledaagse. De kleding heeft geen functie.  

- Huidskleur: de personages zijn blank. Er zijn geen personen aanwezig met een 

andere huidskleur. 

- Geen andere personages.  

 

Geluidscodes 

- Linguïstische codes: de conversatie tussen Walt en Betty is cruciaal binnen 

deze scène. Walt vertelt haar dat hij verliefd is op Johny, waarop ze voorstelt 

hem uit te nodigen voor een etentje. Walt is enthousiast over het voorstel. Aan 
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de dingen die hij zegt, zoals “I wanna show him that I’m gay for him”, kunnen 

we opmaken dat hij echt verliefd is op Johny.  

 

Codes van ruimtelijkheid 

- De personages bevinden zich aan de toog van een bar. Er is geen beweging in 

de ruimte en de camera wisselt amper van standpunt. De ruimte heeft geen 

specifieke betekenis.  

- De achtergrondfiguren vullen de ruimte in. Er is geen relatie tussen de 

hoofdpersonages en de achtergrondfiguren.  

 

Dit segment is belangrijk om te weten te komen hoe er wordt omgegaan met 

homoseksualiteit. Wanneer Walt aan Betty vertelt over Johny stelt ze meteen voor om hem uit 

te nodigen voor een etentje. Er wordt op een natuurlijke manier omgegaan met 

homoseksualiteit. Ze doet er heel normaal over en stelt er zich weinig vragen bij. We kunnen 

hieruit afleiden dat de omgeving van Walt positief omgaat met zijn seksuele geaardheid. Een 

andere reden waarom we voor dit segment hebben gekozen is de aanwezigheid van een 

vrouw. New Queer Cinema wordt gekenmerkt als voornamelijk mannelijke cinema wat, 

ondanks de aanwezigheid van Betty, ook in Mala Noche het geval is. De hoofdpersonages 

zijn voornamelijk mannen en de afwezigheid van vrouwen is duidelijk merkbaar. Betty’s rol 

beperkt zich slechts tot enkele scenes. 

 

Segment ‘Nacht’ (0°11’29” – 0°19’49”) 

 

Narratieve elementen 

Roberto wordt buitengesloten door Johny in het hotel. Walt stelt voor om de nacht bij 

hem door te brengen, hij stemt in.   

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: voornamelijk ECU en CU tijdens de seksscène. 

- Camerastandpunt: wisselt voortdurend. 

- Camerabeweging: hand-held. 

- Snelheid van de beelden: normaal. 

- Belichting: zwart-wit, bijna geen lichtbron wat het geheel vrij donker maakt. 

We zien enkel hun schimmen en delen van hun lichamen. 

 

2. Mise-en-scène 
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Codes van de acteur 

- Kinetische codes: aanvankelijk zijn de personages vrij afstandelijk tegenover 

elkaar. Het is pas op het moment dat het donker is en ze naast elkaar in bed 

liggen dat ze intiem worden. Gestische codes: er wordt gerold op het bed van 

Walt. 

- Mimetische codes: Walt kijkt vol verlangen naar Roberto. Van hun gezichten is 

genot af te lezen.  

- De lichamelijkheid wordt door de camera benadrukt. We zien afwisselend 

enkele lichaamsdelen en handen die strelen.  

- De personages gaan om met de camera alsof die er niet is. 

- Voor de twee seks hebben met elkaar zien we dat Walt zich uitkleedt, wat een 

vermoeden oproept van wat er zal gebeuren. 

- Er worden regelmatig delen van naakte lichamen getoond.  

 

Geluidscodes 

- Er wordt niet veel gezegd binnen deze scène. Op een bepaald moment zegt 

Walt wel tegen Roberto dat hij het rustiger aan moet doen. 

 

Codes van ruimtelijkheid  

- De personages bevinden zich op Walt’s bed. 

- Walt en Roberto rollen heen en weer, de camera beweegt mee. 

 

Binnen dit segment krijgen we het liefdesspel tussen twee mannen te zien. Ze zijn niet 

verliefd op elkaar, maar hebben toch seks. Er wordt helemaal niet raar gedaan over 

homoseksualiteit. Het wordt niet expliciet getoond en is eerder een spel van schimmen en 

naakte lichaamsdelen.  

 

Segment ‘Politie’ (0°57’36” – 1°03’05”) 

 

Narratieve elementen 

De politie doorzoekt het gebouw waar Pepper zijn onderdak heeft. Hij wordt bang 

daar hij illegaal is en probeert via de gangen te ontsnappen. Al snel komt het tot een 

achtervolging met dodelijke afloop. 

 

Cinematografische elementen 

1. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 
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- Kinetische codes: Roberto zet het op een lopen wanneer hij de politiemannen 

ziet. Hij is bang dat ze hem terug naar Mexico zullen sturen. Op een bepaald 

moment komt het tot een confrontatie tussen Pepper en een politieman, waarop 

deze laatste hem genadeloos neerschiet.  

- Mimetische codes: van Roberto’s gezicht is er angst af te lezen. Wanneer Walt 

aankomt en ziet wat er aan het gebeuren is kijkt ook hij bang toe. De 

politieman lijkt zeker van zijn stuk. 

- De camera is geen medespeler. 

 

Gus Van Sant heeft in deze film gekozen voor een ‘unhappy ending’ met de dood van 

Roberto. Hij gaat hier in tegen de traditionele Hollywoodconventies die vaak gebruik maken 

van een ‘happy end’ om aan de verwachtingen van het publiek te voldoen.  

 

 Segment ‘Johny’ (1°09’24” – 1°11’23”) 

 

Narratieve elementen 

 Tijd: bijna op het einde van de film. 

 Ruimte: straten in Portland. 

 Personages: Walt, Betty en Johny. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale of afstand van de camera ten opzichte van de gefilmde objecten: bij Walt 

en Betty in de wagen voornamelijk CU. Johny wordt in beeld gebracht via een 

MLS. 

- Camerastandpunt: afwisselend frontaal , van achteruit en van opzij. 

- Camerabeweging: travelling, de camera rijdt mee met het object. 

- Snelheid van de beelden: normaal. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: Walt en Betty zitten in de wagen en rijden doorheen de 

straten van Portland. Ze gedragen zich vriendschappelijk tegen elkaar. Opeens 

stoppen ze, Johny staat op de hoek van een straat. Proxemische codes: er wordt 

doorheen de straten van Portland gereden.  

- Mimetische codes: aanvankelijk zeggen de mimetische codes niet veel. Het is 

pas wanneer Walt Johny terugziet dat hij enorm begint te glimlachen.  
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- Het hoofdpersonage Walt uit zijn blijdschap door enthousiast te lachen. 

- De camera is geen medespeler. 

- Vestimentaire codes: alledaagse kledij. 

- Huidskleur: twee blanke, Amerikaanse hoofdpersonages en de iets meer 

donkere Mexicaan Johny. 

- Er wordt geen nadruk gelegd op lichamelijkheid. 

 

Geluidscodes 

- Linguïstische codes: Walt zegt tegen Johny dat hij op een dag nog eens moet 

langskomen in zijn winkel. Ze hebben elkaar een tijdje niet meer gezien. Uit 

deze scène blijkt dat Walt nog steeds gek is van Johny. 

- Paralinguïstische codes: Johny praat eerder luid tegen Johny, hij wil er zeker 

van zijn dat hij hem verstaat en bij hem langskomt. 

 

Codes van ruimtelijkheid 

- Johny bevindt zich op de hoek van een straat in Portland. Walt en Betty rijden 

doorheen de straten, waardoor er bewegingspatronen aanwezig zijn. 

- De ruimte kan een betekenis hebben. Het feit dat Johny op de hoek van een 

straat staat kan suggereren dat hij in de prostitutie is gestapt om te overleven na 

de dood van zijn vriend Roberto. Hij is dan ook eerder onwennig wanneer Walt 

en Betty voor hem stoppen.  

 

3. Montage 

- Binnen deze film is er sprake van continuïteitsmontage, alle handelingen zijn 

logisch aaneengeschakeld. 

 

Dit segment binnen de film is één van de enige waar Walt’s vriendin Betty in aanwezig is. 

New Queer Cinema wordt gekenmerkt door een afwezigheid van vrouwelijke personages, wat 

ook binnen de voorloper Mala Noche merkbaar is. Haar bijdrage tot dit segment is dan ook 

eerder beperkt.  

 

Segment ‘Einde’ (1°11’23” – 1°14’38”) 

 

Narratieve elementen 

 Tijd: einde van de film. 

 Ruimte: Portland. 

 Personages: Walt, Johny en Roberto. 
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Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: wisselt voortdurend. 

- Camerastandpunt: afwisselend. 

- Camerabeweging: hand-held. De camera wordt eigenhandig door de personages      

gedragen. 

- Snelheid van de beelden: versneld. 

- Belichting: natuurlijk en in kleur, in tegenstelling tot de rest van de film. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Personages gedragen zich vriendschappelijk en zeer opgewekt. 

- Mimetische codes: er wordt vooral gelachen. 

- De camera is wel degelijk een medespeler.  

 

3. Montage 

Het cameragebruikt verandert voortdurend binnen dit segment, wat een hectisch effect 

creëert. Ook werden de beelden op een snel tempo na elkaar gemonteerd, wat dit effect nog 

gaat versterken.  

 

4. Muziek 

Er is een vrolijke soundtrack te horen, passend bij de zelf gemaakte beelden van Walt, Johny 

en Roberto.  

 

Binnen dit segment is er een postmodernistisch kenmerk te onderscheiden, namelijk het 

combineren van fictie en realiteit. Terwijl de hele film in zwart-wit is, wordt enkel dit laatste 

segment gekenmerkt door kleur. De nadruk op de hand-held, zelfgemaakte beelden doet 

denken aan ‘echte’, documentaire beelden die naast de fictiefilm werden geplaatst.  
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Bijlage 3: Filmanalyse My Own Private Idaho 

 

1. Segmentanalyse  

 

1. Narcolepsie (0°00’17” – 0°00’25”)  

We krijgen via een woordenboek de definitie van narcolepsie te zien. Deze luidt als 

volgt: “narcolepsie: aandoening waarbij men korte aanvallen krijgt van diepe slaap. 

Dit doet vermoeden dat narcolepsie een terugkerend gegeven zal vormen binnen het 

verhaal. 

 

2. Idaho (0°00’25” – 0°00’28’) 

 Een felblauwe titelkaart met ‘Idaho’ als opschrift helpt de kijker zich te oriënteren.  

 

3. The road (0°00’28 – 0°03’51”) 

De film opent met Mike (River Phoenix) op een verlaten snelweg, midden in het 

uitgestrekte landschap van Idaho. We horen hem praten over ‘the road’. De weg is 

enig in z’n soort, de weg is uniek. Even later krijgt hij een aanval van narcolepsie en 

zien we zijn moeder. Ze stelt hem gerust, hij moet zich geen zorgen maken. Mike 

slaapt verder op haar schoot. 

 

4. Cattle Call (0°03’51” -  0°05’13”) 

De soundtrack ‘Catlle Call’ begint te spelen, een cowboysong over eenzaamheid. 

Ondertussen krijgen we beelden te zien van het uitgestrekte landschap in Idaho. De 

begingeneriek loopt over het scherm. Mike zijn gezicht wordt even getoond vanuit 

bovenaanzicht, gevolgd door een beeld van opspringende zalmen. 

 

5.Seattle (0°05’13” – 0°05’15”) 

Een groene titelkaart met daarop ‘Seattle’ vertelt dat we ons in een andere omgeving 

bevinden. 

 

6. The Wizard of Oz (0°05’15” – 0°08’01”) 

We zien Mike zijn gezicht terwijl hij oraal bevredigd wordt door een oudere man. 

Wanneer hij klaarkomt wordt er een duidelijke verwijzing gemaakt naar The Wizard 

of Oz. De houten schuur die neercrasht is een herhaling van het huis van Dorothy dat 

wordt meegesleurd door een wervelstorm en haar zo naar het land van Oz brengt.  



 

 

 

79 

Mike wordt betaald, waardoor duidelijk wordt dat hij het beroep van ‘hustler’ 

uitoefent.  

 

7. Daddy Carroll (0°08’01” – 0°10’50”) 

Het is avond. Mike wordt opgepikt door Daddy Carroll, een klant met wel erg 

speciale eisen. Mike moet zijn appartement schoonmaken, waar hij duidelijk erg 

opgewonden van wordt. Vrolijke muziek speelt terwijl Daddy helemaal opgaat in het 

schrobben van Mike. 

 

8. Scott (0°10’50” – 0°16’35”) 

We zien Mike en andere mannelijke straatprostituees aan het werk. Mike wordt 

opgepikt door een rijke, oudere vrouw. Eenmaal aangekomen bij haar thuis maken we 

kennis met twee andere hustlers, waaronder Scott (Keanu Reeves). Wanneer Mike de 

vrouw wil kussen ziet hij ineens een beeld van zijn moeder en krijgt hij een aanval 

van narcolepsie. Scott en de andere hustler brengen hem naar buiten en laten hem 

liggen. 

 

9. Magazine cover (0°16’35 – 0°18’24”) 

Een onbekende man stapt een winkel binnen. Een rek met magazine’s wordt getoond, 

het gaat duidelijk om homobladen. Op de cover zien we Scott, hij begint te praten. 

Wat later komen alle covers tot leven. De realiteit wordt hier vermengd met een 

vleugje magie. 

 

10. De Duitser Hans (0°18’24” – 0°20’14”) 

Mike wordt ergens wakker. Hij begint rond te lopen, maar wordt achtervolgd door 

Hans, een Duitse man die hem per se een lift wil geven. Mike weigert en loopt verder. 

Opnieuw een aanval van narcolepsie, voorafgegaan door een beeld van zijn moeder. 

 

11. Portland (0°20’14” – 0°20’16”) 

 Groene titelkaart. We bevinden ons nu in Portland. 

 

12. Bar (0°20’16” – 0°25’25”) 

Mike wordt wakker in de armen van Scott. Uit hun conversatie blijkt dat Hans Mike 

uiteindelijk toch een lift gegeven heeft. Mike weet dit echter niet meer, hij was aan 

het slapen. We zien de twee in een bar babbelen over Bob, die duidelijk een 

belangrijke rol speelt in het leven van Scott. Wat later zien we beelden van ‘hustlers’ 
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die vertellen over hun ervaringen. Hier wordt een soort documentaire-effect 

opgewekt. 

 

13. Bob (0°25’25” – 0°33’07”) 

Mike, Scott en de andere jongens worden wakker op het dak. Bob is terug. Binnen 

deze sequentie wordt vooral de nadruk gelegd op de relatie tussen Scott en Bob, een 

soort vader-zoon relatie. Bob en zijn bende houden zich schuil in een oud, verlaten 

hotel waar dit segment zich voornamelijk afspeelt. We zien Mike coke stelen van 

Bob. De hele groep bereidt een overval voor en zijn euforisch om het feit dat ze rijk 

zullen worden. Mike en Scott zijn van plan iets uit te halen. Op het einde zien we 

Scott tegen zichzelf praten. Hij is van plan een beter mens te worden. Bob hoort dit en 

lacht met hem. 

 

14. De overval (0°33’07” – 0°35’46”) 

Het is nacht. De bende, vermomd in roze paterskledij, houdt zich klaar om enkele 

dronken mannen te bestelen. Mike en Scott verstoppen zich en doen andere 

vermomming aan. Terwijl de Bob en zijn bende de mannen besteelt, bestelen Scott en 

Mike hen. Ze gieren het uit. 

 

15. Burgemeester (0°35’46” – 0°47’18”) 

We zien Jack, de burgemeester en tevens vader van Scott. Hij stuurt enkele van zijn 

werknemers op pad om op zoek te gaan naar zijn zoon. 

Mike en Scott rijden samen op de moto terug naar het verlaten hotel. Bob vertelt hen 

heldhaftig hoe hij de nacht ervoor werd bestolen door een hele bende, niet wetende 

dat dit Mike en Scott waren. De twee lachen met hem en vertellen heel het verhaal. 

Het hotel wordt binnengevallen door de werknemers van de burgemeester. Daar 

treffen ze Scott aan die samen met Mike in bed ligt. Later zien we Scott op het bureau 

van de burgemeester. Uit zijn kledij blijkt duidelijk dat hij rebelleert tegen zijn vader. 

 

16. Idaho (0°47’18” – 0°47’20”) 

 Felblauwe titelkaart. We bevinden ons opnieuw in Idaho. 

 

17. Kampvuur (0°47’20” – 1°01’49”) 

Mike en Scott hebben motorpech op de weg naar Idaho. Opeens is het nacht, waaruit 

we kunnen veronderstellen dat ze hun moto niet aan de praat gekregen hebben. Ze 

zitten rond een kampvuur, waar Mike zijn liefde voor Scott bekent. Scott gaat hier 

echter niet op in en zegt zelfs uitdrukkelijk dat hij alleen met mannen slaapt voor het 
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geld. Twee mannen kunnen niet verliefd zijn volgens hem. Ze omhelzen elkaar en 

vallen in slaap. Donkere wolken boven de weg. Mike wordt wakker terwijl Scott 

terug de motor probeert te starten. Er komt een politiewagen aangereden en Mike zet 

het op een lopen, het gaat immers om een gestolen voertuig. De politieman slaagt erin 

de moto terug te starten, waarna de twee hun tocht verderzetten. Het duo komt aan bij 

de broer van Mike, Richard. Ze praten over hun moeder en Richard vertelt Mike dat 

zij zijn echte vader heeft vermoord. Hij wordt erg kwaad. Later neemt Richard een 

postkaart die zijn moeder hem heeft gestuurd. Ze zou zich in The Family Tree hotel 

bevinden. Mike en Scott gaan haar zoeken. 

 

18. The Family Tree (1°01’49” – 1°08’16”) 

Eenmaal aangekomen in het hotel weet de manager hun te vertellen dat er wel 

degelijk een zekere Sharon heeft gewerkt, maar deze zou naar Italië zijn verhuisd. Hij 

geeft hen het adres. 

Hans, de Duitser, bevindt zich per toeval ook in het hotel. Hij is erg blij de twee 

jongens te zien en geeft hen meteen zijn kamernummer. Later op de avond zien we de 

drie samen in de hotelkamer van Hans, waar deze een optreden geeft. De drie mannen 

hebben seks met elkaar. Dit wordt niet expliciet getoond, maar via opeenvolgende, 

stilstaande beelden. 

Hans rijdt tegen volle snelheid de weg op met de moto van Mike en Sott en wordt 

achtervolgd door de politie. Ondertussen bevindt het duo zich reeds in de luchthaven. 

 

19. Rome (1°08’16” – 1°08’18”) 

 Rode titelkaart. De zoektocht naar Mike’s moeder zet zich voort in Rome. 

 

20. Carmella (1°08’18” – 1°21’06”) 

Mike wordt wakker op een plein in Rome en is omringd door jonge Italianen. Al snel 

vindt hij Scott terug en een taxi brengt hen naar het adres waar Sharon zich zou 

bevinden. Mike begint het huis te doorzoeken, maar kan haar niet vinden. 

Ondertussen ontmoet Scott er Carmella, een Italiaans meisje dat hem verteld dat 

Sharon al lang terug naar Amerika vertrokken is. Mike barst in tranen uit. Er worden 

beelden getoond van vroeger.  

Scott besluit een tijdje in Italië te blijven, hij en Carmella zijn verliefd. Mike 

prostitueert zich nog even in Italië, maar keert dan terug naar Amerika. 

 

21. Portland (1°21’06” – 1°21’08”) 

 Felblauwe titelkaart. Mike is aangekomen in Portland. 
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22. Begrafenis (1°21’08” – 1°31’33”) 

Eenmaal aangekomen in Portland begint Mike meteen terug met zich te prostitueren. 

Hij wordt opgepikt door een vaste klant. Het gaat niet goed met hem.  

We zien een beeld van Mike die op straat ligt te slapen terwijl Scott, keurig in 

maatpak hem voorbij rijdt. Het feit dat Scott helemaal veranderd is valt niet in goede 

aarde bij Bob, die op een receptie binnenvalt om hem te spreken. Scott keert hem de 

rug toe, Bob sterft van verdriet.  

We zien de begrafenis van Scott’s vader terwijl ook deze van Bob plaatsvindt. Het 

verschil tussen beide is groot. Opnieuw het beeld van de opspringende zalmen. 

 

23. Idaho (1°31’33” – 1°31’35”) 

 Het verhaal eindigt waar het begonnen is, in Idaho. 

 

24. I’m a connaisseur of roads (1°31’35” – 1° 35’09”) 

Het einde van de film. Mike is opnieuw op de weg in Idaho en valt bewusteloos op de 

grond. Hij wordt beroofd van zijn schoenen en later meegenomen door een anonieme 

auto. 

 

25. Have a nice day (1°35’09” – 1°35’11”) 

 Volgende boodschap verschijnt op het scherm : ‘Have a nice day’. 

 

26. Eindgeneriek (1°35’11” – 1° 39’39”) 

 Eindgeneriek rolt over het scherm. 
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2. Analyse van de voor de vraagstelling relevante segmenten 

 

Segment ‘Cattle Call’ (0°03’51” – 0°05’13”) 

 

Narratieve elementen 

Tijd: Begin van de film. Er wordt niet specifiek weergegeven wanneer de film zich 

afspeelt. 

 Ruimte: verlaten snelweg die door een reusachtig landschap in Idaho loopt.  

 Personages: Mike, een jongeman met narcolepsie. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Snelheid van de beelden: versnelde beelden van wolken. Het is een kenmerk dat 

we doorheen het hele oeuvre van Van Sant kunnen onderscheiden. Hiermee kan 

de vergankelijkheid van tijd bedoeld worden of iets dreigends.  

 

2. Mise-en-scène 

Codes van ruimtelijkheid 

- Reusachtige cowboy in het landschap. 

 

3. Muziek 

We horen een cowboy zingen over eenzaamheid in de soundtrack ‘Cattle Call’. De muziek in 

de film is een opvallend gegeven. Terwijl de road movie veelal gekenmerkt wordt door rock- 

of popmuziek horen we vooral countryliedjes. 

 

Een kenmerk van postmodernisme is genrevervaging en –hybriditeit. My Own Private Idaho 

is een road movie, maar binnen dit segment zijn duidelijke verwijzingen naar de western. Niet 

alleen de muziek doet denken aan dit genre, ook de reusachtige cowboy in het uitgestrekte 

landschap is er een verwijzing naar.  

 

Segment ‘The Wizard of Oz’ (0°05’15” – 0°08’01”) 

 

Narratieve elementen 

Tijd: Niet specifiek gegeven. Begin van het verhaal, kennismaking met de 

personages. 

 Ruimte: thuis bij een klant van Mike in Seattle.  
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 Personages: Mike en een klant.  

 

Cinematografische elementen 

1. Beelelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: ECU van Mike’s gezicht terwijl hij oraal bevredigd wordt. 

- Camerastandpunt: vogelperspectief. We zien het gezicht van Mike van bovenuit. 

- Snelheid van de beelden: normaal. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: de personages kennen elkaar. Mike wordt oraal bevredigd door 

de andere man.  

- Mimetische codes: aan Mike’s gelaatsuitdrukking is te zien dat hij geniet. 

- Lichamelijkheid: er wordt nadruk gelegd op het lichaam van Mike wanneer hij is 

klaargekomen. De camera beweegt naar beneden en toont zijn naakte 

bovenlichaam. De klant gooit er geld op, wat meteen duidelijk maakt dat dit 

Mike’s beroep is.  

- De personages gaan om met de camera alsof die er niet is. 

- Vestimentaire codes: beide personages hebben weinig kleren aan. 

- Huidskleur: twee blanke mannen. 

- Lichaamscodes: er wordt vooral nadruk gelegd op het gezicht van Mike, daarna 

ook op zijn bovenlichaam. 

- Mike is een hustler, wat we kunnen opmaken uit het feit dat hij betaald wordt.  

 

3. Montage 

Wanneer Mike klaarkomt wordt het beeld onderbroken door een shot van een houten schuur 

die neervalt, een verwijzing naar het huis van Dorothy in The Wizard of Oz. Door een 

wervelstorm wordt ze van Kansas naar het land van Oz gebracht. Dit eerbetoon aan The 

Wizard of Oz is belangrijk om de positie van de regisseur binnen de homoseksuele 

gemeenschap te bepalen, daar de film een queer subtekst heeft. De film zou symbool staan 

voor het ontvluchten van de alledaagse, heteroseksuele maatschappij naar een land waar alles 

mogelijk is, een plaats waar holebi’s aanvaard worden en zichzelf kunnen zijn. Er is sprake 

van intertekstualiteit, een belangrijk kenmerk binnen het postmodernisme.  

 

‘The Wizard of Oz’ is een belangrijk segment omdat er belangrijke kenmerken van New 

Queer Cinema in terug te vinden zijn. Niet alleen is er de intertekstualiteit, maar ook de focus 
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op subgroepen binnen minderheden, namelijk prostituees binnen de homoseksuele 

gemeenschap. 

 

Segment ‘Magazine Cover’ (0°20’16” – 0°25’25”) 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: MCU 

- Camerastandpunt: frontaal. 

- Snelheid van de beelden: normaal. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: de personages staan op de voorpagina van enkele homobladen 

en komen tot leven, waarna ze met elkaar beginnen te praten.  

- De personages gaan om met de camera alsof deze een medespeler is. 

- Vestimentaire codes: Scott’s bovenlichaam is ontbloot, net als dat van Mike, en 

draagt enkel een cowboyhoed. Mike draagt een lendendoek.  

- Huidskleur: enkel blanke, homoseksuele mannen. 

- Lichaamscodes: de personages op de verschillende magazines zijn half naakt. Er 

wordt nadruk gelegd op lichamelijkheid. 

- De personages gaan om met de camera alsof die een medespeler is. 

 

Een belangrijk kenmerk van postmodernisme is genrevervaging en het mengen van 

verschillende genres. Ook in My Own Private Idaho is er sprake van genrevermenging, 

merkbaar binnen dit segment. De magazine covers die tot leven komen is iets dat gehaald 

werd uit het genre magisch realisme. We bevinden ons hier als het ware tussen droom en 

werkelijkheid.  

 

Segment ‘Bar’ (0°20’16” – 0°25’25”) 

 

Narratieve elementen 

 Ruimte: bar in Portland. 

 Personages: Scott, Mike en nog enkele hustlers. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 



 

 

 

86 

- Scale: MCU van de personages die aan het woord zijn.  

- Camerastandpunt: frontaal. 

- Camerabeweging: camera beweegt niet, er wordt een soort interview gefilmd. 

- Snelheid van de beelden: normaal. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: de hoofdpersonages gedragen zich zeer theatraal. 

- Proxemische codes: er wordt doorheen het hotel gewandeld. 

- De camera is geen medespeler. 

- Vestimentaire codes: de meeste personages dragen eerder versleten kledij, met 

uitzondering van Scott die een kostuum draagt. 

- Huidskleur: uitsluitend blanke personages.  

- Lichaamscodes: er wordt geen nadruk gelegd op lichamelijkheid.  

 

Geluidscodes 

- Linguïstische codes: op het moment dat Bob in de film verschijnt veranderen de 

dialogen plots in een Engels dat aan Shakespeare doet denken, met alle theatraliteit 

die daarbij hoort.  

 

Dit segment is belangrijk omdat het postmodernistische kenmerk intertekstualiteit erin 

aanwezig is. Er wordt hier verwezen naar de geschriften van Shakespeare aan de hand van 

dialogen. Uit de literatuur is ook gebleken dat Van Sant zich voor My Own Private Idaho liet 

inspireren door Shakespeare’s ‘Henry IV’. 

 

Segment ‘Burgemeester’ (0°35’46” – 0°47’18”) 

 

Narratieve elementen 

 Ruimte: kantoor van de Scott’s vader, de burgemeester. 

 Personages: Scott en zijn vader. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: MS en CU. 

- Camerastandpunt: kikvorsperspectief wanneer Scott in beeld wordt gebracht, hij 

bevindt zich in de dominante positie. Wanneer zijn vader wordt getoond is er 

sprake van een vogelperspectief, hij is eerder nietig.  
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- Snelheid van de beelden: normaal. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: Scott blijft heel de tijd rechtstaan en beweegt amper, tot het 

moment hij zijn vader gaat omhelzen. Zijn vader zit achter zijn bureau en 

verplaatst zich niet. Wanneer Scott hem omhelst lijkt het alsof hij iets krijgt aan 

zijn hart, hij kan het niet aan zijn zoon zo te zien.  

- Mimetische codes: Scott staart voornamelijk voor zich uit, zijn vader is eerder 

bedrukt. 

- De personages doen alsof de camera er niet is. 

- Vestimentaire codes: de kleding van Scott heeft een bepaalde functie. Zijn hemd 

hangt open waardoor hij bijna in zijn bloot bovenlijf staat en draagt een halsband. 

De kleding is een vorm van rebellie tegen zijn vader. Het contrast tussen het 

kostuum van de vader en de kleding van Scott is dan ook vrij groot.  

 

Geluidscodes 

- Paralinguïstische codes: de tekst wordt op een vrij nasale manier overgebracht. 

 

Codes van ruimtelijkheid 

- De personages bevinden zich in het bureau van de burgemeester, Scott’s vader. 

- De ruimte staat symbool voor een bepaalde klasse, wat het contrast tussen Scott 

en zijn vader nog maar eens versterkt.  

- Er wordt een fotokader getoond waarin een oude foto steekt van de jonge Scott en 

zijn vader, waaruit we kunnen afleiden dat hun relatie vroeger wel goed was. 

 

Dit segment houdt een zekere vorm van rebellie, opstandigheid in van Scott tegenover zijn 

vader. Hij wil zijn vader uitdagen door zulke kledij te dragen in een eerder weelderige 

omgeving. Eerder in dit segment, wanneer enkele politiemannen op zoek zijn naar Scott, 

wordt er binnengevallen in het verlaten pand waar Scott en Mike hun onderdak vinden. Ook 

hier rebelleren ze door halfnaakt samen in bed te liggen en te doen alsof ze een vrijend koppel 

zijn wanneer de politie in hun kamer binnenvalt. Het kenmerk opstandigheid en verzet, 

kenmerkend voor New Queer films, is hier dus wel degelijk aanwezig.  
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Segment ‘Kampvuur’ (0°47’20” – 1°01’49”) 

 

Narratieve elementen 

 Ruimte: kampvuur langs de weg in Idaho. 

 Personages: Scott en Mike.  

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: CU. 

- Camerastandpunt: frontaal, neutraal perspectief. 

- Snelheid van de beelden: normaal. 

- Belichting: het is donker. Het licht afkomstig van het kampvuur is de enige 

lichtbron. De rode gloed  

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- De personages zitten aan het kampvuur en babbelen wat. Mike is emotioneel en 

verklaart zijn liefde voor Scott. Deze wordt echter niet beantwoord, waarop Scott 

hem troost. Er is geen verplaatsing in de ruimte. 

- Mimetische codes: hun gelaatsuitdrukking is eerder ernstig.  

- De personages gaan om met de camera alsof die er niet is. 

- Vestimentaire codes: er wordt gewone kleding gedragen. De kleding heeft geen 

specifieke functie binnen dit segment. 

 

Geluidscodes 

- De conversatie tussen Scott en Mike is belangrijk. Mike verklaart zijn liefde aan 

Scott, maar deze wordt niet beantwoord. Scott antwoordt dat hij enkel met 

mannen slaapt voor het geld. Volgens hem is het onmogelijk dat twee mannen 

verliefd zijn op elkaar. Mike daarentegen beweert ook van mannen te kunnen 

houden zonder ervoor betaald te worden. Hij wil Scott erg graag kussen.  

- Hun gesprek is eerder stil, waardoor het lijkt alsof het niet gehoord mag worden. 

 

Codes van ruimtelijkheid 

- De personages bevinden zich aan een kampvuur langs een verlaten weg in Idaho.  

- De ruimte kan iets duidelijk maken aan de kijker. Het feit dat Mike zijn liefde 

voor Scott verklaart wanneer de twee ver weg zijn van alles en iedereen wekt het 
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gevoel op dat hij bang is van de heteronormatieve maatschappij en pas hier zijn 

gevoelens kan uiten.  

 

Dit segment is eerder atypisch voor New Queer films daar het homoseksualiteit niet als een 

natuurlijk deel van het leven ziet. Mike kan zijn gevoelens pas tonen wanneer ze ver weg zijn 

van de heteronormatieve maatschappij. De gloed van het kampvuur creëert een romantische 

sfeer. 

 

Segment ‘The Family Tree’ (1°01’49” – 1°08’16”) 

 

Narratieve elementen 

Ruimte: hotel The Family Tree in Idaho. Mike en Scott zijn er op zoek naar Mike’s 

moeder. 

 Personages: Mike, Scott en de Duitser Hans. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: MCU en MS. 

- Camerastandpunt: verandert voortdurend. We zien de personages zowel vanuit 

een frontaal perspectief als opzij en zowel vanuit een kikvors- als een 

vogelperspectief.  

- Snelheid van de beelden: normaal. 

- Belichting: afkomstig van één lichtbron, de kleur van het licht is roodachtig.  

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: de personages hebben seks met elkaar. Gestische codes: hun 

lichamen nemen verschillende houdingen aan. Proxemische codes: we zien geen 

beweging, waar de regisseur een speciaal effect mee wil bereiken. De seksscènes 

worden in beeld gebracht als ‘tableaux vivants’. Er is sprake van een 

opeenvolging van statische shots waarin de acteurs bijna niet bewegen. Dit zijn 

geen stilstaande beelden, maar letterlijk het niet proberen bewegen van de acteurs 

gedurende het hele shot.  

- Mimetische codes: niet veel gelaatsuitdrukking te zien, er wordt meer nadruk 

gelegd op lichamelijkheid. 

- De personages gaan om met de camera alsof die er niet is.  
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- Vestimentaire codes: we zien voornamelijk ontblote lichamen, er wordt bijna 

geen kleding gedragen. Hun lichamelijkheid wordt benadrukt door het niet 

dragen van kleding. 

- Huidskleur: uitsluitend blanke personages. 

- Lichaamscodes: er worden gedurende deze seksscène voortdurend naakte 

lichamen getoond waardoor er zeker nadruk wordt gelegd op lichamelijkheid. 

Hun lichamen nemen ook voortdurend andere houdingen aan die we te zien 

krijgen vanuit verschillende camerastandpunten. 

- Mike en Scott oefenen hun job als mannelijke ‘hustler’ uit.  

 

Geluidscodes 

- Er wordt niet gesproken tijdens deze scène waardoor er geen geluidscodes 

aanwezig zijn. 

 

Codes van ruimtelijkheid 

- De personages bevinden zich op bed in de hotelkamer van Hans. 

- De personages bewegen bijna niet, hun standjes worden in beeld gebracht als 

‘tableaux vivants’.  

- Rekwisieten: seksspeeltjes.  

 

3. Montage 

Het cameragebruik binnen deze reeks shots verandert voortdurend van standpunt. De 

regisseur wil aan de hand van de montage een bepaald effect creëren, er wordt gespeeld met 

de verwachtingen van de kijker. Binnen deze seksscène is er sprake van een ongewone 

narratie daar hun liefdesspel in beeld wordt gebracht als snel opeenvolgende ‘tableaux 

vivants’. Wat later in de film volgt er opnieuw een dergelijke scène, deze keer tussen Scott en 

zijn vriendin Carmella in Rome.  

 

4. Muziek 

We horen een vrolijke soundtrack die doet denken aan de muziek van een kermismolen. De 

muziek in combinatie met de snelle opeenvolging van de shots wekt een opgejaagd gevoel op. 

 

Dit segment is belangrijk omwille van de ongewone narratie en het spelen met de 

verwachtingen van de kijker, iets kenmerkend voor New Queer films en postmodernisme.  
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Segment ‘Begrafenis’ (1°21’08” – 1°31’33”) 

 

Narratieve elementen 

We bevinden ons opnieuw in Portland, waar de begrafenis van Scott’s vader Jack 

vlak naast deze van Bob plaatsvindt.   

 

Cinematografische elementen 

1. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: de personages op Bob’s begrafenis gedragen zich zeer 

luidruchtig, in tegenstelling tot de stille en sobere begrafenis van Scott’s vader. 

Proxemische codes: op Bob’s begrafenis wordt er gezongen en wild in het rond 

gesprongen, terwijl men er op de andere begrafenis zeer stil zit. 

- Mimetische codes: vooral de gelaatsuitdrukking van Scott is belangrijk. Hij kijkt 

regelmatig naar hoe het er op Bob’s begrafenis aan toe gaat en lijkt hen te missen.  

- De personages op Bob’s begrafenis uiten zich door te zingen en te roepen, terwijl 

de andere begrafenis zeer stil is. 

- De camera is geen medespeler. 

- Vestimentaire codes: de kleding heeft wel degelijk een bepaalde functie. Het 

contrast tussen de twee begrafenissen wordt voornamelijk benadrukt door de 

kleding. Op de begrafenis van de burgemeester is iedereen net in het zwart 

gekleed, terwijl ze bij Bob eerder sjofele kleding dragen. Het aspect klasse wordt 

hier duidelijk aangehaald.  

- Er zijn geen personages aanwezig met een andere huidskleur. 

 

Geluidscodes 

- Paralinguïstische codes: de entourage van Bob roept heel de tijd luid zijn naam, 

in tegenstelling tot de eerder stille priester die voorleest op de begrafenis van de 

burgemeester. 

 

Codes van ruimtelijkheid 

- De camera werkt bij de begrafenis van Scott’s vader vooral vanuit hetzelfde 

standpunt, terwijl de andere begrafenis eerder hectisch en vanuit verschillende 

hoeken wordt gefilmd. 
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2. Montage 

De regisseur wisselt beelden van de ene begrafenis regelmatig af met beelden van de andere. 

Het contrast tussen de stilte en de luidruchtigheid wordt op deze manier benadrukt, wat 

volgens ons ook wel zijn bedoeling was.  

 

Het aspect klasse, een belangrijk element binnen New Queer Cinema, is hier erg duidelijk. 

Het contrast tussen de twee verschillende klassen wordt duidelijk gemaakt aan de hand van 

kledij en het verschil tussen de twee begrafenissen die vlak naast elkaar plaatsvinden. 

 

Segment ‘Have a nice day’ (1°35’09” – 1°35’11”) 

 

Op het einde van de film verschijnt de volgende tekst op het scherm: “Have a nice day”. Deze 

boodschap heeft eerder een schokkend effect omdat ze volgt op een ‘unhappy ending’. Er 

wordt gespeeld met de verwachting van het publiek en ingegaan tegen traditionele conventies, 

wat typisch is voor onafhankelijke films.  
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Bijlage 4: Filmanalyse Gerry 

 

1. Segmentanalyse 

 

1. De weg (0°00’25” – 0°05’59”) 

De protagonisten zitten in de wagen en rijden doorheen een woestijnachtig landschap. 

Behalve enkele paarden en een voorbijrijdende truck is er niets of niemand te 

bespeuren. We krijgen het duo langs achteraan te zien, het is als het ware alsof we 

achter hen aan rijden. Een hele tijd krijgen we hun gezichten niet te zien, maar 

wanneer dat uiteindelijk toch gebeurt met een extreme close-up verandert het 

camerastandpunt en rijden we mee vanuit hun standpunt. De weg lijkt eindeloos. Na 

een tijdje stoppen de personages op een afgelegen plaats en stappen uit. Één van de 

twee jongemannen keert terug om nog iets uit de wagen te halen.  

 

2. Wilderness Trail (0°05’59” – 0°09’00”) 

De twee Gerry’s beginnen aan hun tocht doorheen het verlaten woestijnlandschap. 

We volgen hen mee als kijker. Er wordt erg weinig gezegd en meestal lopen ze achter 

elkaar in plaats van naast elkaar. Er wordt een soort pad gevolgd, aangeduid als de 

‘Wilderness Trail’. De lucht is erg grijs, we horen alleen de wind en enkele vogels. 

 

3. The thing (0°09’00” – 0°17’08”) 

De protagonisten houden even halt omdat één van de twee moet plassen. Ondertussen 

kijkt de andere toe. Ze hebben het over ‘the thing’, iets waar ze naar op zoek zijn. We 

zien enkele wandelende toeristen. Na een korte loopwedstrijd tijdens de tocht zetten 

ze zich neer en besluiten te stoppen met zoeken naar ‘the thing’. Volgens de ene 

Gerry gaat het toch gewoon een ‘fucking thing’ zijn aan het einde. Ze besluiten terug 

te keren. Tijdens deze terugtocht vragen ze zich meermaals af of ze nog wel het juiste 

pad aan het volgen zijn. Er wordt nadruk gelegd op hun nietigheid binnen dit enorme 

landschap door middel van een long shot. Het wordt avond en opnieuw is de wind 

duidelijk te horen. 

 

4. Wolken (0°17’08” – 0°17’48”) 

We krijgen grijze wolken te zien die laag over de bergen hangen.  
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5. Kampvuur (0°17’48” – 0°22’14”) 

Beide Gerry’s zitten aan een kampvuur. Het lijkt erop alsof ze de weg niet hebben 

teruggevonden. Er wordt wat gelachen en de ene Gerry vertelt een verhaal over een 

computerspel. 

 

6. Op zoek naar een uitweg (0°22’14” – 0°26’37”) 

We zien de protagonisten op een heuvel staan terwijl ze overleggen wat ze nu zullen 

gaan doen. Ze besluiten elk op zoek te gaan naar een mogelijke uitweg en splitsen 

zich op. Er wordt een plaats afgesproken voor het geval dat ze elkaar zouden kwijt 

raken. Wat later zien we Gerry I alleen ronddwalen. Opnieuw wordt nadruk gelegd op 

het enorme landschap en hoe klein zij hier tegenover zijn. 

 

7. Gerry? (0°26’37” – 0°30’38”) 

Er worden verschillende beelden van het landschap en de wolken getoond. 

Ondertussen horen we Gerry I schreeuwen naar zijn naamgenoot, nadat ze zijn elkaar 

kwijt geraakt. Hierna krijgen we een beeld te zien terwijl hij staat te schreeuwen. 

Opeens zien ze elkaar in de verte en worden wat kwaad omdat ze beiden niet waren 

komen opdragen op de afgesproken plaats. Gerry I beseft ineens dat hij vast zit op de 

rots, hij raakt niet meer naar beneden. De andere Gerry besluit hem te helpen. 

 

8. De rots (0°30’38” – 0°39’52”) 

Er wordt een plan bedacht om Gerry af de rots te halen. Hij zal moeten springen, 

maar is bang zijn enkel te breken. Het blijkt geen eenvoudige opdracht en de twee 

staan enorm te twijfelen. Na een tijdje staat Gerry nog steeds op de rots en probeert de 

andere iets te maken om zijn val te breken. Gerry springt en is ongedeerd. 

 

9. Dierensporen (0°39’52” – 0°45’29) 

De twee zetten hun tocht verder doorheen het droge landschap. Opeens ziet Gerry I 

dierensporen. Hij is er van overtuigd dat deze hen zullen leiden naar een waterbron. 

Gerry II is twijfelachtig, maar toch besluiten ze de sporen te volgen. Wat later zien we 

de Gerry’s door de woestijn lopen, maar ze verliezen het spoor. De twee lopen 

verdwaald door de woestijn, het landschap lijkt eindeloos. 

 

10. Hoofden (0°45’29” – 0°48’56”) 

We zien enkel bewegende hoofden van de Gerry’s terwijl ze hun tocht verder zetten. 

Het tempo ligt hoog en de hoofden bewegen aanvankelijk synchronisch, maar dit 
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verandert. Ze lopen naast elkaar en zeggen geen woord. Langzaam verdwijnen ze uit 

beeld en horen we enkel nog hun voetstappen. 

 

11. De klim (0°48’56” – 0°55’12”) 

De twee wandelen verder, vaak ver achter elkaar. Ze worden klein getoond, in scherp 

contrast met het uitgestrekte landschap. 

Eenmaal ze de top bereikt hebben merken ze dat er nog steeds geen uitweg is. Gerry I 

begint te huilen en ook de andere Gerry ziet er erg verslagen uit. Ze weten niet meer 

wat te doen. Gerry I stapt verder, waarop de andere hem volgt. Het wordt donker. 

 

12. Fuck you (0°55’12” – 0°57’09”) 

Beide Gerry’s slenteren verder in het donker. Er is veel afstand tussen de twee. 

Wanneer ze terug op hetzelfde punt komen zeggen ze beiden ‘fuck you’ en wandelen 

verder. 

 

13. Grijze wolken (0°57’09” – 0°58’14”) 

Versneld beeld van grijze wolken die zwart worden. Het wordt nacht. 

 

14. Nacht (0°58’14” – 0°59’13”) 

We zien schimmen van beide personages, maar horen vooral hun voetstappen. Gerry 

II laat zich voorover hangen, de tocht begint zijn tol te eisen.  

 

15. De kloof (0°59’13” – 1°00’21”) 

Er wordt doorheen een kloof gewandeld. Er zit een sterke wind in hun rug, wat het 

nog moeilijker maakt vooruit te raken. 

 

16. Strategie (1°00’21” – 1°03’45”) 

Nu ze beseffen dat ze helemaal verloren zijn gelopen, proberen ze na te gaan in welke 

richtingen ze de voorbije dagen zijn gegaan. Ze praten wat door elkaar en zien er 

verslagen uit. Geen van beide weet eigenlijk nog exact of het nu oost, west, noord of 

zuid was. Ze besluiten opnieuw in noordelijke richting te gaan. Ondertussen krijgen 

we flashbacks te zien van hun autorit richting de ‘Wilderness Trail’. 

 

17. Uitgeput (1°03’45” – 1°09’14”) 

Gerry II doet zijn t-shirt rond zijn hoofd tegen de hitte. Hij zet zich neer en staart 

recht voor zich uit. Gerry I zet zich iets verder en staart eveneens doelloos voor zich 

uit terwijl de camera heel langzaam rond hem draait. Hij huilt. 
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18. Landschap (1°09’14” – 1°11’32”) 

De camera draait 360° om ons een beeld te geven van het enorme landschap. Er is 

niets of niemand te bespeuren. We horen een droevige soundtrack. 

 

19. Witte wolken (1°11’32” – 1°12’00”) 

We zien een beeld van de wolken. 

 

20. Luchtspiegeling (1°12’00” – 1°15’03”) 

Gerry I zit neer en beeldt zich in dat hij praat tegen de andere Gerry. Hij troost hem 

door te zeggen dat hij de auto weet staan en water heeft. Opeens zien we Gerry II in 

de verte komen aanwandelen. Hij dacht water gevonden te hebben, maar het bleek 

slechts een luchtspiegeling te zijn. Gerry II helpt Gerry recht en ze lopen verder.  

 

21. Kampvuur 2 (1°15’03” – 1°15’37”) 

Opnieuw zitten de twee aan een kampvuur. Ze zeggen niks en kijken alletwee de 

andere richting uit. 

 

22. Zoutvlakte (1°15’37” – 1°23’20”) 

Beide Gerry’s slepen zich verder door de weidse, droge zoutvlakte. Ze lopen ver uit 

elkaar. Uiteindelijk leggen ze zich neer, compleet uitgeput.  

 

23. Moord (1°23’20” – 1°29’26”) 

De zon komt op. Wegens de uitzichtloosheid van hun situatie wurgt straight Gerry 

gay Gerry temidden van de zoutvlakte. Opnieuw versnelde beelden van 

voorbijgaande wolken. Hij blijft nog een tijdje naast hem liggen. 

 

24. Wolken (1°29’26” – 1°30’20”) 

We zien voorbijgaande wolken. Het landschap wordt afwisselend licht en donker. 

 

25. Auto (1°30’20” – 1°30’34”) 

We zien een versneld beeld vanuit de voorruit van een auto. Het lijkt alsof de auto aan 

het racen is. Hij houdt halt net voor Gerry II. 

 

26. Redding (1°30’34” – 1°33’35”) 
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Gerry ontwaakt en ziet in de verte enkele auto’s. Deze keer is hij ervan overtuigd dat 

het geen luchtspiegelingen zijn en begint richting de auto’s te lopen. Hij heeft terug 

hoop. 

 

27. Huiswaarts (1°33’35” – 1°36’20) 

Gerry zit in de wagen bij een vader en een zoon. Ze rijden als het ware weg van alles 

wat er gebeurt is en laten het landschap achter zich. Er wordt niks gezegd. Gerry ziet 

er erg verslagen uit. 
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2. Analyse van de voor de vraagstelling relevante segmenten 

 

Hieronder zullen we verwijzen naar de homoseksuele Gerry (Casey Affleck) als Gerry I en 

naar de heteroseksuele Gerry (Matt Damon) als Gerry II. De motivatie hiervoor zal duidelijk 

worden uit de analyse van de volgende segmenten.  

 

Segment ‘Wilderness Trail’ (0°05’59” – 0°09’00”) 

 

Narratieve elementen 

Tijd: geen specifiek jaartal aangeduid. We volgen de personages vanaf het begin van 

hun tocht.  

Ruimte: verlaten woestijnlandschap. De personages volgen een pad dat aangeduid 

staat als de ‘Wilderness Trail’.  

 Personages: beide Gerry’s.  

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: MLS. 

- Camerastandpunt: aanvankelijk frontaal, gevolgd door een standpunt van opzij en 

van achteruit. 

- Camerabeweging: camera rijdt mee met het object. 

- Snelheid van de beelden: normaal. 

- Belichting: natuurlijk licht. Het is slecht weer dus eerder donker. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: de personages gedragen zich normaal en zijn moedig aan hun 

tocht begonnen. Er wordt niets gezegd, waardoor het lijkt alsof de tocht het enige 

is waar ze op dit moment mee bezig zijn. De ene Gerry neemt resoluut de leiding 

en loopt heel de tijd voor de andere. Proxemische codes: de personages volgen 

het pad, er is dus wel degelijk verplaatsing doorheen het landschap. Er wordt een 

stevig tempo aangehouden.  

-  Mimetische codes: er valt weinig op te maken uit hun gelaatsuitdrukkingen. Ze 

zijn erg geconcentreerd op de tocht. 

- De camera is geen medespeler. 

- Vestimentaire codes: er wordt losse kledij gedragen. 

- Huidskleur: twee blanke personages. 
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- Lichaamscodes: voornamelijk heel het lichaam dat in beeld wordt gebracht. 

- Geen andere personages aanwezig dan beide Gerry’s. 

- Als kijker zijn we niet op de hoogte van wie ze zijn, hoe de relatie met hun 

omgeving is, welke job er wordt uitgeoefend, … We weten enkel dat ze samen 

een tocht ondernemen via de ‘Wilderness Trail’. 

 

Geluidscodes 

- Linguïstische codes: er wordt weinig tot niets gezegd. In de eerste dialoog van 

deze film wijst Gerry II de andere Gerry erop dat hij afwijkt van het pad en zegt 

“Hey Gerry, the path!”.  

 

Codes van ruimtelijkheid 

- De personages bewegen voortdurend doorheen het landschap, de camera volgt 

hen. 

- Het landschap is enorm uitgestrekt, wat hun nietigheid ertegenover benadrukt. 

 

3. Montage 

Er is sprake van een continuïteitsmontage, de handelingen volgen logisch op elkaar.  

 

4. Muziek + Off & On Screen geluid 

Er is geen muziek aanwezig. Het enige wat te horen is zijn enkele vogels en de wind.  

 

Binnen dit segment is er een soort heteronormatieve vooringenomenheid aanwezig. Beide 

Gerry’s beginnen aan de tocht via de ‘Wilderness Trail’, maar al snel neemt Gerry II de 

leiding. De eerste keer dat er iets gezegd wordt is het moment waarop Gerry II de andere erop 

wijst dat hij afwijkt van het pad. We kunnen dit interpreteren als een vorm van 

heteronormativiteit, daar de heteroseksuele Gerry de andere op het ‘rechte’ pad wil houden.  

 

Segment ‘The thing’ (0°09’00” – 0°17’08”) 

 

Narratieve elementen 

Er wordt halt gehouden omdat Gerry II moet plassen, de andere kijkt toe. Enkele 

toeristen komen voorbij. Na een korte loopwedstrijd zetten ze zich neer en besluiten 

ze te stoppen met zoeken naar ‘the thing’. Tijdens de terugtocht vragen ze zich 

meerdere malen af of ze nog het juiste pad aan het volgen zijn.  
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Cinematografische elementen 

1. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: bij het plassen gedraagt Gerry I zich eerder onwennig en kijkt 

wat rond. Hij stelt constant vragen aan de andere Gerry, waaruit blijkt dat hij er 

niet gerust in is dat ze ‘the thing’ zullen vinden. Gerry II is hier nonchalanter in 

en vertrouwt er op dat alles goed zal komen. Er wordt een korte loopwedstrijd 

gehouden, de heteroseksuele Gerry wint en beslist vervolgens om hun zoektocht 

te staken.  

- De camera is geen medespeler.  

- Vestimentaire codes: doorheen de hele film wordt dezelfde kledij gedragen. 

- Gedragingen andere personages: een gezin wandelt voorbij en begroet de twee 

mannen.  

 

Gerry II gaat plassen in de struiken terwijl Gerry I af en toe een blik op hem werpt. 

Wildplassen kan gezien worden als iets typisch mannelijk. Gerry I staat er ongemakkelijk bij 

en kijkt zenuwachtig om zich heen. Hij wordt als het ware gedomineerd door de 

heteroseksueel omdat het wachten een gevolg is van de wil van Gerry II. Zijn 

homoseksualiteit kunnen we afleiden uit het feit dat hij niet plast. Een ander gegeven is het 

feit dat hij met zijn rug staat naar een gezin dat voorbij komt. Hij staat als het ware 

weggedraaid van de heteronormativiteit.  

De dominantie van de heteroseksuele Gerry blijkt ook uit het besluit om hun zoektocht naar 

‘the thing’ stop te zetten. Gerry II neemt deze beslissing nadat hij een loopwedstrijd wint van 

de andere Gerry. Dit kan geassocieerd worden met de veronderstelling dat mannen sneller 

lopen dan vrouwen of vrouwelijke mannen. Het lijkt alsof het winnen van de loopwedstrijd 

hem in staat stelt beslissingen te nemen voor hun beiden want Gerry I stemt snel in.  

 

Segment ‘Kampvuur’ (0°17’48” – 0°22’14”) 

 

Narratieve elementen 

Na de beslissing om te stoppen met zoeken naar ‘the thing’ willen ze terugkeren, 

maar blijkbaar vinden ze de weg niet meer terug. Het wordt donker, de twee zitten 

aan een kampvuur. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: MLS. 
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- Camerastandpunt: van opzij. 

- Geen camerabeweging. 

- Snelheid van de beelden: normaal.  

- Belichting: enkel het licht van het kampvuur, rode gloed. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: personages zitten naast elkaar en babbelen wat. Proxemische 

codes: er is geen verplaatsing in de ruimte. Ze blijven gedurende de hele scène 

aan het kampvuur zitten. 

- Mimetische codes: ze lachen vooral. 

- Hun lichamelijkheid wordt niet expliciet benadrukt. 

- De camera is geen medespeler. 

- Vestimentaire codes: nog steeds dezelfde kledij. 

- Geen andere personages aanwezig dan beide Gerry’s. 

 

Geluidscodes 

- Linguïstische codes: hun dialoog kan een dubbele betekenis hebben. Ze zitten 

zich beiden te verwarmen aan het kampvuur wanneer Gerry II plots het volgende 

zegt: “It’s just really really hot on my front and really cold on my back”. Hij heeft 

het over het kampvuur, maar dit kan ook anders gelezen worden. Hij profileert 

zich hier als zijnde heteroseksueel en tegenstander van anale seks, vaak 

geassocieerd met homoseksuele mannen. Hij maakt dit duidelijk door in het begin 

van de scène te zeggen: “I hate you”.  

 

Codes van ruimtelijkheid 

- De personages zitten aan het kampvuur te midden van het uitgestrekte landschap.  

- Er wordt niet bewogen doorheen de ruimte binnen deze scène. 

 

Het belang van dit segment werd omschreven bij de linguïstische codes. 

 

Segment ‘De rots’ (0°30’38” – 0°39’52”) 

 

Narratieve elementen 

Gerry I zit vast op een rots. Er wordt een plan bedacht om hem hiervan te halen. Hij 

zal moeten springen, maar is bang zijn enkel te breken. Gerry II probeert iets te 

maken om zijn val te breken. 
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Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: LS en MS van Gerry I op de rots. 

- Camerastandpunt: voornamelijk van opzij, maar ook een shot vanuit 

kikvorsperspectief van Gerry boven op de rots. Het benadrukt de hoogte waarop 

hij zich bevindt en toont duidelijk de angst op zijn gezicht om te springen.  

- Snelheid van de beelden: normaal. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: Gerry I gedraagt zich angstig, hij durft niet van de rots te 

springen. De andere Gerry is erg behulpzaam en zoekt naar alle mogelijke 

manieren om Gerry I van de rots te halen. Proxemische codes: er is bijna geen 

verplaatsing in de ruimte. Gerry I blijft lange tijd boven op de rots staan terwijl de 

andere zoekt naar een oplossing. Na lang overleg tussen de twee besluit Gerry I 

toch te springen.  

- Mimetische codes: we krijgen enkel het gezicht van Gerry I even van dichtbij te 

zien. Hij ziet er bang uit. 

- De camera is geen medespeler. 

- Vestimentaire codes: de personages dragen nog steeds dezelfde kleding. 

 

Codes van ruimtelijkheid 

- Gerry I staat op de rots, de andere op de begane grond.  

- Geen bewegingspatronen van de camera te onderscheiden. 

 

In dit segment zien we de heteroseksuele Gerry die de homoseksuele Gerry van de rots wil 

halen door een hoopje zand te leggen dat zijn val moet breken. In het begin staat Gerry I hier 

eerder weigerachtig tegenover, maar hij heeft geen andere keuze. Deze sprong kan gezien 

worden als een sprong naar heteroseksualiteit, wat zijn angst ervoor kan verklaren. 

Uiteindelijk springt hij toch, de hetero domineert opnieuw. 

 

Segment ‘De klim’ (0°48’56” – 0°55’12”) 

 

Narratieve elementen 

Ze zijn verdwaald maar blijven desondanks verder wandelen, vaak ver uit elkaar. Het 

contrast tussen hun nietigheid en het uitgestrekte landschap is groot. Op een bepaald 
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moment beseffen ze dat er geen uitweg meer is. Gerry I begint te huilen en ook de 

andere ziet er erg verslagen uit. Het wordt terug donker. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: in het begin van het segment ELS, toont het contrast tussen het uitgestrekte 

landschap en de nietigheid van de personages. 

- Camerastandpunt: frontaal. 

- Camerabeweging: gaat mee met de objecten. 

- Snelheid van de beelden: normaal. 

- Belichting: natuurlijk licht. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: de personages zijn radeloos en uitgeput. Dit zorgt voor 

onderlinge spanningen. Proxemische codes: op het moment dat ze beseffen dat er 

geen uitweg meer is stoppen ze met wandelen, zetten zich neer en kijken rond. 

- Mimetische codes: er is verslagenheid van de gezichten af te lezen. 

- Gerry I uit zich door te huilen. 

- De camera is geen medespeler. 

 

Geluidscodes 

- Linguïstische codes: Gerry II zegt op een bepaald moment tegen de andere dat hij 

moet stoppen met huilen. Opnieuw wordt de homoseksuele Gerry gewezen op 

zijn gebreken door de heteroseksuele Gerry. Hij zit met zijn rug naar hem wat 

getuigt van een gebrek aan medeleven, iets wat geassocieerd wordt met echte 

mannen. Het verschil tussen de meer vrouwelijke Gerry en hem wordt hierdoor 

versterkt.  

 

Opnieuw duikt een heteroseksuele dominatie de kop op. De homoseksuele Gerry wordt steeds 

afgebeeld als het zwakkere, meer vrouwelijke personage in tegenstelling tot de mannelijke 

Gerry.  
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Segment ‘Nacht’ (0°58’14” – 0°59’13”) 

 

Narratieve elementen 

Het is nacht. We zien de schimmen van beide personages, maar horen vooral hun 

voetstappen. Gerry II buigt voorover om zijn benen te stretchen, Gerry I loopt achter 

hem.  

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Snelheid van de beelden: normaal. 

- Belichting: bijna geen belichting, het is nacht. We zien enkel de schimmen van de 

personages. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Proxemische codes: de personages wandelen verder doorheen het landschap. Het 

is nacht, we zien enkel schimmen. Plots buigt Gerry II zich voorover. 

- Mimetische codes: geen gelaatsuitdrukkingen te onderscheiden. 

- Er wordt nadruk gelegd op het achterste van Gerry II. 

 

Geluidscodes 

- Er wordt niks gezegd, we horen enkel hun voetstappen. 

 

Codes van ruimtelijkheid 

- De personages bevinden zich midden in een woestijnachtig landschap waar niets 

of niemand te bespeuren is. 

 

Beide Gerry’s wandelen verder doorheen het landschap wanneer Gerry II zich plots voorover 

laat hangen, Gerry I loopt achter hem. Wanneer deze laatste de andere Gerry passeert stelt 

deze hem terug recht. Dit moment kan ook anders gelezen worden. Hij lijkt wel alsof hij zich 

met opzicht voorover laat hangen om zijn achterste te tonen aan Gerry I. Deze homoseksuele 

illusie wordt teniet gedaan doordat Gerry II zich terug recht stelt net wanneer Gerry hem 

passeert. Opnieuw neemt de heteroseksuele Gerry een dominante positie in. Het is hij die 

bepaalt om zich ‘aan te bieden’ en dan te weigeren.  
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Segment ‘Moord’ (1°23’20” – 1°29’26”) 

 

Narratieve elementen 

De situatie is uitzichtloos geworden. Gerry II wurgt de andere Gerry temidden van de 

zoutvlakte en blijft nog een tijdje naast hem liggen.  

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: wanneer de twee naast elkaar liggen op de zoutvlakte hebben we te maken 

met een MCU. Op het moment dat er wordt overgegaan tot het wurgen verandert 

de scale naar een LS, we krijgen een deel van de uitgestrekte zoutvlakte te zien. 

Opnieuw is het contrast tussen de personages en de uitgestrektheid van het 

landschap erg groot.  

- Camerastandpunt: vogelperspectief van opzij en van achteruit. 

- Snelheid van de beelden: normaal. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: personages liggen uitgeteld op de grond. Gestische codes: 

Gerry I steekt zijn arm uit naar de andere Gerry maar deze trekt hem weg. 

Vervolgens komt Gerry II dichter en begint de homoseksuele Gerry te wurgen. 

- Mimetische codes: van hun gezichten is vermoeidheid en hulpeloosheid af te 

lezen. 

 

Dit segment toont opnieuw een heteroseksuele dominantie aan. Het is uiteindelijk de 

homoseksuele Gerry die gewurgd wordt door de andere. Vrij snel na de moord wordt Gerry 

gevonden door een vader en een zoontje in de wagen.  

 

Segment ‘Huiswaarts’ (1°33’35” – 1°36’20”) 

 

Narratieve elementen 

 Gerry zit in de wagen bij een vader en een zoon. Hij keert terug naar huis. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: CU van het gezicht van Gerry.  
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- Camerastandpunt: frontaal bij het gezicht van Gerry en van opzij wanneer de 

vader en de zoon in beeld worden gebracht. 

- Camerabeweging: camera rijdt mee met het object, we rijden als kijker als het 

ware mee in de auto en laten het landschap achter ons. 

- Snelheid van de beelden: normaal. 

- Belichting: natuurlijk licht. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: Gerry zit er verloren bij, hij kijkt voor zich uit. Proxemische 

codes: geen beweging van de lichamen, enkel van de auto. 

- Mimetische codes: verslagenheid bij Gerry. 

- Gerry uit zich door voor zich uit te staren, hij zegt niks. 

- De camera is geen medespeler. 

- Huidskleur: enkel blanke personages. 

- Er wordt geen nadruk gelegd op lichamelijkheid.  

- De andere personages gedragen zich bezorgd om het hoofdpersonage en brengen 

hem naar huis. In de auto wordt er niks gezegd. 

 

Geluidscodes 

- Er wordt niet gesproken tijdens deze scène. 

 

Codes van ruimtelijkheid 

- De personages zitten in de auto en rijden weg van het landschap.  

- De camera beweegt mee tijdens de autorit, het is alsof we zelf meerijden.  

 

3. Muziek 

Deze eindscène is bijna het enige moment in de film waarop muziek te horen is, hoewel het 

aanvoelt als één van de meest stille scènes. Het is een droevige, muzikale soundtrack die het 

moment en de emoties op de juiste manier weet over te brengen. 

 

Gerry wordt na de moord gevonden door een vader en een zoontje, ze brengen hem naar huis 

met de auto. Wat ons onmiddellijk opvalt is het ontbreken van een vrouwelijk personage of 

moeder in de auto. Het lijkt wel alsof Van Sant hiermee wil aanduiden dat Gerry niet gelukkig 

zal worden met zijn ‘keuze’ voor heteroseksualiteit. Hij kiest nu voor de rol als vader en 

wordt met hem geïdentificeerd door het gebruik van de achteruitkijkspiegel.  
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Bijlage 5: Filmanalyse Milk 

 

1. Segmentanalyse 

 

1. Intro (0°00’29” – 0°02’21”) 

Archiefbeelden worden afgewisseld met krantenartikels. In de krantenkoppen gaat het 

over een clash tussen homoseksuelen en de politie, beschuldiging van intimidatie, 

homobars die hard worden aangepakt, enz. De beelden hebben voornamelijk 

betrekking tot arrestaties. 

 

2. 1978 (0°02’21” – 0°02’23”) 

Een titelkaart maakt duidelijk dat het verhaal zich in 1978 afspeelt.  

 

3. Harvey Milk (0°02’23” – 0°04’06”) 

We zien Harvey Milk aan de keukentafel met een bandopnemer. Hij neemt zijn 

verhaal op dat enkel mag afgespeeld worden wanneer hij wordt vermoord. Hij vertelt 

over hoe hij steeds zijn speeches opende, nl. “My name is Harvey Milk, and I wanna 

recruit you”. Deze openingszin werd als het ware zijn handtekening. We krijgen een 

beeld te zien van zijn rekrutering. Hij beseft, als homoseksuele activist, dat hij 

zichzelf tot doelwit maakt van onzekere, bange en gestoorde mensen. We zien Harvey 

aan de keukentafel, afgewisseld met archiefbeelden uit 1978. Hierop is te zien dat 

burgemeester Moscone en supervisor Milk zijn doodgeschoten.  

 

4. Milk (0°04’06” – 0°04’09”) 

Titel verschijnt op het scherm. 

 

5. Scott (0°04’09” – 0°07’39”) 

Een titel situeert de tijd en de ruimte. We bevinden ons in New York, het jaar 1970. 

Harvey bevindt zich in de gangen van een metrostation en botst daar op Scott, een 

knappe jongeman. Harvey is bijna jarig en vraagt Scott of hij geen zin heeft om dat 

met hem te vieren. Ze lachen wat, kussen en vertrekken samen naar het appartement 

van Harvey om samen de nacht door te brengen. We zien de twee naakt in bed liggen. 

Ze praten over het wanbeleid van de politie en willen samen wegvluchten.  

 

6. Castro Camera (0°07’39” –  0°11’08”) 

Harvey en Scott zijn met de auto onderweg naar San Francisco, de plaats waar ze 

(hopelijk) vrijer kunnen zijn. Het speelt zich af in een andere tijd, namelijk 1972, wat 
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we eveneens zien aan de baard en lange haren van Harvey. Harvey loopt rond en 

maakt foto’s van de ‘Castro’, een vroegere winkel waarboven ze zullen wonen, en de 

buurt. Wat later bevinden de twee zich in hun nieuw appartement en denken na over 

hoe ze geld gaan verdienen. Ze besluiten het pand onder hen over te nemen en er een 

winkel uit te baten.  

Een homofobische buurtbewoner maakt hen duidelijk dat hij hier niet mee akkoord is. 

Harvey geeft hem een hand, waarop hij meteen deze hand afveegt. Harvey en Scott 

lijken zich hierdoor niet te laten tegenhouden en kussen elkaar uitgebreid voor de 

winkel. 

 

7. Happy birthday Scott (0°11’08” – 0°12’23”) 

Harvey heeft duidelijk grote plannen met de winkel. Terwijl hij een maaltijd 

klaarmaakt voor Scott’s verjaardag heeft hij het over een ‘homovereniging’ die hij wil 

oprichten. Hij wil te weten komen wat de homoseksuelen willen veranderen in de 

buurt, in de staat en zelfs in het land. Scott reageert hier niet op en is zelfs verwondert 

dat Harvey zich ineens zo politiek actief wil opstellen. Scott krijgt een taart in het 

gezicht en ze beginnen speels achter elkaar aan te lopen. 

 

8. De Castro (0°12’23” – 0°15’13”) 

We zien Harvey terug aan de keukentafel zitten terwijl hij zijn verhaal opneemt. Hij 

praat over het succes van de Castro bij homoseksuelen. Het werd dé bestemming voor 

activisten, jongeren die op zoek waren naar een thuis. Honderden mannen van overal 

vandaan gingen er heen, dit tegen de zin van de politie. Ondertussen krijgt de kijker er 

enkele beelden van te zien. 

De Castro kreeg veel macht en Harvey werd zelfs ‘de burgemeester van Castro Street’ 

genoemd. 

 

9. Politiegeweld (0°15’13” – 0°17’24”) 

Een jongeman stormt de Castro binnen. De politie houdt razzia in een homobar en hij 

wil dat ze meekomen. We zien politiemannen enkele homoseksuelen slaan. Deze 

beelden worden afgewisseld met archiefbeelden. Een man vertelt in een interview 

over de ‘echte’ razzia en hoe de politiemannen tekeer gingen. Nog nooit in z’n hele 

leven was hij zo bang geweest. Harvey verzorgt later de hoofdwonde van Scott, die 

blijkbaar ook geslaan is geweest. Hoewel er zoveel mensen achter hen staan zijn ze 

nooit veilig in de buurt. Zo dragen de homoseksuelen bijvoorbeeld fluitjes om te laten 

horen dat ze in gevaar zijn. Er ligt een bebloed fluitje op de grond. Een doodgeslagen 

man wordt weggedragen. 
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10. Kandidatuur (0°17’24” – 0°21’08”) 

Harvey maakt bekend dat hij zich kandidaat zal stellen voor de verkiezingen van 

supervisor in San Francisco. We zien hem en zijn aanhangers pamfletten uitdelen. 

Gekleurde titelkaarten tonen de punten waarvoor hij zal staan, bijvoorbeeld 

goedkoper openbaar vervoer, herziening van het politiebudget, ... Op straat probeert 

Harvey mensen achter zich te scharen en ontmoet er een jongeman, Cleve Jones. Ze 

praten over het feit dat Cleve homoseksueel is en hoe hij dit probeert te verbergen 

voor zijn omgeving in Phoenix. Harvey is ervan overtuigd dat hij Phoenix kan 

veranderen.  

 

11. Dreigbrief (0°21’08” – 0°22’51”) 

Archiefbeeld van de Castro. We zien Harvey en enkele van zijn aanhangers. Ze praten 

over hun politieke actie.  

Later zitten Harvey en Scott in hun keuken met een dreigbrief, bestemd voor Harvey, 

waarin het volgende staat: “Harvey Milk gaat op droomreis naar de hel. Een 

nacht vol gruwelen. Je krijgt messteken en je ballen en je pik worden afgesneden.” 

Scott neemt dit serieus en wil de politie inschakelen, maar Harvey verdenkt hen ervan 

net de afzender te zijn. 

 

12. David Goodstein (0°22’51” – 0°24’58”) 

Harvey en Scott gaan op bezoek bij David Goodstein, eigenaar van een belangrijk en 

groot homoblad. Scott zwemt naakt in het zwembad terwijl Harvey en enkele mannen 

uit de politieke wereld het hebben over de Castro en zijn kandidatuur. Hij vraagt of ze 

zich achter hem willen scharen, maar ze weigeren en raden hem aan om meer op de 

achtergrond te blijven.  

 

13. The Machine (0°24’58” – 0°27’38”) 

We zien Harvey opnieuw aan de keukentafel met zijn bandopnemer. Hij vertelt 

optimistisch over de verkiezingen die ze net verloren hebben. Hij zit dit niet als een 

nederlaag maar is fier dat hij bijna, slechts op enkele stemmen na, de eerste 

homoseksuele man binnen een publieke ambt zou zijn geworden. Hij besluit het 

opnieuw te proberen en een andere aanpak te hanteren. Opnieuw verloren ze, maar 

met meer stemmen dan ooit. Harvey blijft gemotiveerd. 

Een jaar later stelt hij zich opnieuw kandidaat, dit keer voor het congres van 

Californië, en gaat de strijd aan tegen ‘The Machine’ Argos. We zien hen debatteren. 

Wanneer ze het gebouw verlaten raadt Argos Harvey aan de kiezers een reden voor 
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optimisme te geven. Hij vindt dat Harvey en zijn kiezers nog te negatief zijn 

ingesteld.  

 

14. Eenzame Scott (0°27’38” – 0°29’17”) 

Er wordt vergaderd in het huis van Harvey en Scott. Scott stuurt iedereen naar huis, 

hij wil alleen zijn met zijn vriend. Hij heeft het moeilijk met het feit dat Harvey heel 

de tijd met de campagne bezig is. Later zien we Scott alleen in de Castro zitten, hij is 

verdrietig. 

 

15. Achtervolging (0°29’17” – 0°33’29) 

Harvey loopt ’s avonds door de stad. Opeens begint hij te lopen omdat hij het gevoel 

heeft dat hij achtervolgd wordt. Op deze manier wordt duidelijk gemaakt dat de buurt 

niet zo veilig is voor homoseksuele mannen.  

Aan de Castro vindt hij Cleve Jones op de stoep. Hij is in de steek gelaten door zijn 

vriend en wil nu samen met Harvey een revolutie starten. Cleve vertelt over zijn 

ervaringen in Spanje, over hoe de holebi’s er op straat komen en terugvechten. Dit 

heeft hem geïnspireerd om tot actie over te gaan. 

 

16. Anita Bryant (0°33’29” – 0°43’06”) 

Er worden beelden getoond van Anita Bryant. Zij strijdt tegen een wet in Dade 

County die bescherming biedt aan holebi’s. Haar religieus fanatisme verklaart haar 

homofobe houding, ze is hier erg extreeem in. Harvey kijkt treurig naar een 

uitzending op televisie waarin ze haar houding tegenover homoseksuelen 

beargumenteert. Ondertussen komt één van de campagneleiders binnen en vertelt dat 

ze weer niet gewonnen hebben. Hij wil de moed echter niet laten zakken. Harvey 

daarentegen twijfelt of hij het nog eens kan opbrengen om deel te nemen aan de 

verkiezingen. Hij is bang Scott hierdoor te verliezen. Zijn aanhanger probeert hem 

echter te overtuigen. We zien een televisiejournaal waarin Anita Bryant te zien is. Er 

is opstand omwille van haar strijd tegen de homovriendelijke wet.  

Opeens wordt Harvey opgebeld door een jongen uit Minnesota. Zijn ouders willen 

hem naar een ziekenhuis brengen om hem terug ‘normaal’ te maken. Hij wil 

zelfmoord plegen.  

Later zien we Harvey de massa opstandelingen rekruteren. Ze gaan demonstreren in 

de straten van San Francisco. We zien Scott’s reflectie in het raam, hij kijkt verdrietig 

toe. De massa loopt doorheen de straten.  
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17. Rick Stokes (0°43’06” – 0°45’14”) 

Het is 1977. We maken kennis met Rick Stokes, een Iers-Katholieke en conservatieve 

ex-smeris. Hij vertelt in een interview dat hij zich niet uit San Francisco laat 

wegjagen  door sociale radicalen, afwijkende types en recidivisten. Stokes en Milk 

worden concurrenten in de politieke strijd. Harvey wil absoluut niet dat Stokes wint 

van hem, maar Scott schijnt hier niet veel om te geven. Hij neemt zijn koffers en 

verlaat Harvey, hij kan het niet nog eens aan.  

 

18. Nieuwe campagne (0°45’14” – 0°48’03”)  

Harvey wil het tij keren en organiseert een nieuwe campagne rond zijn persoon. Hij 

wil niet dat de kiezers hem nog gaan zien als diegene die drie keer op rij verloren is. 

Hij stelt een nieuwe campagneleider aan, Anna Kronenburg, een vrouw deze keer. Ze 

vertelt hen dat Rick Stokes zich niet heeft teruggetrokken voor de verkiezingen.  

Harvey’s aanhangers zijn aanvankelijk niet te vinden voor de vrouwelijke 

campagneleider, maar draaien bij. Ze trekken de straat op met nieuwe affiches. Een 

kleine jongen stapt op Harvey af en overhandigt hem een flyer van Dan White. 

 

19. Jack (0°48’03” – 0°51’54”) 

Enkele kranten betuigen hun steun aan Harvey. Zijn entourage is door het dolle heen 

en gaat op stap om dit te vieren. Harvey besluit in de Castro te blijven. Opeens staat 

er een jongeman voor de deur, hij is dronken. Wat later zien we ze samen in bed 

liggen. De jongeman vertelt over hoe zijn vader hem sloeg wanneer die het ontdekte 

van zijn homoseksualiteit. De twee kussen elkaar. 

 

20. District elections (0°51’54” – 0°55’17”) 

7 november 1977, het zijn verkiezingen. Harvey staat aan het stemhokje. Hij wordt 

verkozen tot supervisor in San Francisco. Iedereen is door het dolle heen, er wordt 

gefeest in en rond de Castro. Scott is ook aanwezig, maar ziet dat Harvey een nieuwe 

vriend heeft en vertrekt. We zien beelden van gelukkige mensen. Later legt Harvey de 

eed af bij de burgemeester van San Francisco en spreekt zijn kiezers toe.  

 

21. The Morning Show (0°55’17” – 0°56’18”) 

Harvey Milk en Dan White zitten in het televisieprogramma ‘The Morning Show’. 

Dan vertelt dat hij zijn eerste kind verwacht en dat hij het in een fatsoenlijke 

omgeving wil grootbrengen.  Wanneer het programma afgelopen is praten de twee 

nog wat met elkaar.  
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22. Doopfeest (0°56’18” – 1°01’29”) 

Cleve bezoekt het nieuwe bureau van Harvey en krijgt er een rondleiding. Ook zijn 

andere vrienden zijn er al. Ze praten wat en opeens komt Dan binnen. Hij kondigt aan 

dat de commissievergadering bijna gaat beginnen en nodigt Harvey ondertussen uit 

voor de doop van zijn zoon. Harvey komt thuis waar Jack hem zit op te wachten. Hij 

heeft bij Harvey ingebroken om hem te verrassen en een maaltijd klaar te maken. 

Harvey is aanwezig op het doopfeest van Charles, de zoon van Dan White. Later 

praten ze over een verordening die Harvey wil instellen waarbij niemand ontslagen 

kan worden wegens seksuele geaardheid. Zijn vrouw vindt dit helemaal geen gepast 

onderwerp om in de kerk te bespreken. 

 

23. Proposition 6 (1°01’29” – 1°04’27”) 

John Briggs en Anita Bryant willen een wet opstellen die ervoor zorgt dat 

homoseksuele leraren en hun medestanders ontslaan worden. Hun doel is de kinderen 

te beschermen tegen de geperverteerden en pedofielen. Harvey verdedigt zich met een 

interview op televisie. We zien Dan White deze uitzending bekijken. 

 

24. In the closet (1°04’27” – 1°10’45”) 

Harvey komt thuis en treft er Jack in zijn kast. Deze heeft hem opgesloten omdat 

Harvey te laat thuis was en hij zich niet aanvaard voelt door diens vrienden. Er wordt 

gediscussieerd over Voorstel 6 tegen homoseksuele leerkrachten. Harvey organiseert 

een bijeenkomst. Hij probeert iedereen te overtuigen zich te outen tegenover vrienden 

en familie.  

 

25. Stemming (1°10’45” – 1°16’59”) 

Er wordt gestemd rond de homowet voor gelijke behandeling, ongeacht seksuele 

identiteit. Harvey en Dan maken ruzie. Er worden archiefbeelden van 

televisiejournaals getoond. Anita Bryant is op weg enkele grote districten binnen te 

halen. Cleve belt allerlei aanhangers van Harvey op om ’s avonds te demonstreren 

doorheen de straten. Harvey overhandigt hem zijn megafoon. Er wordt betoogd. 

 

26. Hondenpoep (1°16’59” – 1°18’15”) 

Harvey en zijn aanhangers zijn de strijd tegen Voorstel 6 aan het verliezen. Er wordt 

een plan bedacht om de aandacht te trekken. Briggs moet hun bestaan erkennen. Er 

wordt niet langer nagedacht over onderwerpen rond homoseksualiteit, maar er moet 

een onderwerp gevonden worden dat iedereen aanspreekt. Het is belangrijk zoveel 

mogelijk kiezers achter zich te scharen. Zo komen ze bij het probleem van 
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hondenpoep. Supervisor Milk brengt vervolgens zijn voorstel onder de aandacht door 

zelf hondenpoep te gaan opruimen in Duboce Park.  

 

27. Stemming homorechten (1°18’15” – 1°21’18”) 

Er wordt gestemd voor de homorechten in San Francisco. De behaalde uitslag is 10 

stemmen voor en 1 tegen, die van Dan White. De verordening voor homorechten, 

ingebracht door Milk en Silver, wordt met andere woorden aangenomen. De eerste 

homorechten worden ondertekend. Harvey vraagt Dan hen te steunen in de strijd 

tegen Voorstel 6, maar deze weigert. Hij stelt dat de samenleving niet kan bestaan 

zonder het gezin. Harvey herkent Dan niet meer en ziet hem als een doorgeefluik voor 

Bryant en Briggs.  

 

28. Verjaardag Harvey (1°21’18” – 1°25’20”) 

Het is Harvey’s 48ste verjaardag. Er wordt een groot feest gehouden, in tegenstelling 

tot zijn 40ste verjaardag toen hij Scott leerde kennen. Scott is ook op het feest, ze 

praten over vroeger.  

Wanneer het feest bijna ten einde is arriveert Dan, hij is erg dronken. Er wordt 

gediscussieerd in de gang.  

 

29. Gay Freedom Day Parade (1°25’20” - 1°31’48”) 

Het is 25 juni 1978. Er worden archiefbeelden getoond van de Gay Freedom Day 

Parade. Ondertussen horen we de soundtrack ‘Somewhere over the Rainbow’, bekend 

uit de klassieker The Wizard of Oz. Dit kan verwijzen naar de homoseksuelen die 

willen ontsnappen aan de heteroseksuele samenleving, op zoek naar een betere 

wereld. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en aanvaard worden.  

Harvey moet speechen, maar net daarvoor brengt Anne hem een dreigbrief die ze 

ontvangen heeft. Er staat dat Harvey zal worden neergeschoten van zodra hij bij de 

microfoon staat. Hij laat hem hier niet door tegenhouden en houdt een krachtige 

toespraak. Dan White maakt in een interview duidelijk dat hij niet is opgezet met de 

Parade. Er volgt een confrontatie met Briggs, echter niet in het openbaar. Wanneer 

Harvey hem een hand wil geven weigert hij. Harvey daagt hem uit voor een openbaar 

debat en neemt zijn hand om deze te schudden. 

 

30. Orange County (1°31’48” – 1°33’54”) 

Harvey wordt bang voor Voorstel 6. Hij voelt dat ze aan het verliezen zijn en wil 

nogmaals in debat treden met Briggs. Het debat vindt plaats in Orange County. Ze 

discussiëren hevig over het al dan niet ontslaan van homoseksuele leraren.  
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31. Zelfmoord (1°33’54” – 1°37’09”) 

Jack belt Harvey op om te vragen hoe laat hij thuis zal zijn. Hij lijkt in paniek. Harvey 

hoopt ten laatste om kwart na zes thuis te zijn, maar zegt hem dat hij liever niet voor 

zulke zaken gestoord wil worden. Ondertussen zien we Dan en Harvey ruzie maken. 

Harvey komt later thuis en vindt overal briefjes van Jack. Hij begint diens naam te 

roepen en loopt ongerust doorheen het huis. Bij een laatste briefje vindt hij Jack, hij 

heeft zich opgehangen. Harvey is in alle staten en probeert hem nog te redden, 

tevergeefs.  

 

32. Stemming Voorstel 6 (1°37’09” – 1°42’13”) 

Er wordt gestemd voor Voorstel 6 binnen de VS. We krijgen archiefbeelden te zien 

van die beruchte dag in november 1978. De uitslagen uit de verschillende staten 

stromen binnen. Het ziet er niet goed uit. Opeens krijgt Harvey telefoon van Paul, de 

jongen die een jaar geleden zelfmoord wou plegen. Toen Paul zag dat Harvey 

supervisor was geworden heeft een vriend hem op de bus gezet richting Los Angeles, 

hoewel hij er niemand kende. Nu hij eindelijk zichzelf kan zijn wil hij niet meer 

doodgaan.  

De peilingen blijken niet te kloppen en wordt er massaal tegen Voorstel 6 gestemd. 

Harvey behaalt een grote verkiezingsoverwinning. 

 

33. Ontslag Dan White (1°42’13” – 1°44’05”) 

We zien Dan Brown een brief naar de burgemeester schrijven. Hij heeft besloten zijn 

ontslag in te dienen. Dan wandelt door de gang en wordt binnengeroepen op het 

kantoor van de politiebond. Harvey en Anne bekijken een journaal waarin wordt 

aangekondigd dat Dan opnieuw supervisor wil zijn. Harvey vertrouwt het niet. 

 

34. Opera (1°44’05” – 1°48’33”) 

Harvey gaat alleen naar de opera. We zien een klein deel van de opvoering, 

afgewisseld met close-ups van Harvey’s gezicht. Dan krijgt telefoon van een 

journaliste die benieuwd is naar zijn reactie naar het feit dat hij zijn job niet zou 

terugkrijgen van het stadhuis. Hij beweert hier niets van af te weten en lijkt erg 

verwondert. Hij hangt onmiddellijk op. Harvey belt Scott midden in de nacht wakker 

en vertelt over de operavoorstelling. Deze beelden worden afgewisseld met beelden 

van Dan White die inbreekt in het stadhuis.  
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35. Moord (1°48’33” – 1°51’41”) 

Dan wil de burgemeester spreken. De secretaresse gaat na of dit in orde is voor hem 

en laat Dan binnen. Ze maken ruzie. In de spiegel zien we Dan een revolver 

tevoorschijn halen en de burgemeerster neerschieten. Hierna loopt hij nerveus door de 

gang, op weg naar Harvey’s kantoor. Eenmaal aangekomen wil hij onder vier ogen 

met hem spreken en gaan ze naar een andere kamer. Het beeld vertraagt. Harvey 

wordt meerdere malen beschoten en belandt met zijn gezicht richting het raam. Hij 

kijkt naar het operagebouw, wordt een laatste keer beschoten en valt neer.  

 

36. Flashback (1°51’41” – 1°52’23”) 

We krijgen Harvey en Scott te zien op Harvey’s 40ste verjaardag, de dag dat ze elkaar 

voor het eerst ontmoetten. Harvey klaagt dat hij nog niets gedaan heeft waar hij fier 

op kan zijn en dat hij nooit 50 zal worden. Een voorspelling die nu is uitgekomen. 

 

37. Mars (1°52’23” – 1°55’59”) 

Er wordt een herdenking gehouden in het stadhuis, behalve Anne en Scott is er bijna 

niemand aanwezig. Cleve zoekt mensen bij elkaar in de Castro. De twee besluiten er 

ook naartoe te gaan. Midden op de weg houden ze halt en zien de grote mars die voor 

Harvey wordt gehouden. Ruim 30.000 mensen wandelen van de Castro naar het 

stadhuis om hun eer te bewijzen aan Harvey Milk en George Moscone. 

 

38. Na de moorden (1°55’59” – 1°57’38”) 

We krijgen informatie over wat er na de moorden met Dan en Harvey’s aanhangers is 

gebeurd. Er worden beelden getoond van de personages, afgewisseld met de echte 

personen uit die tijd. 

 

39. Aftiteling (1°57’38” – 2°02’57”) 

Aftiteling loopt over het scherm. 
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2. Analyse van de voor de vraagstelling relevante segmenten 

 
Segment ‘Intro’ (0°00’29” – 0°02’21”) 

 

Narratieve elementen 

 Tijd: Begin van de film. Jaren 1970. 

 Ruimte: New York. 

 Personages: Homoseksuelen en politiemannen. 

Er worden archiefbeelden getoond van een treffen tussen homoseksuelen en de politie waarbij 

homobars hardhandig worden aangepakt. Beelden worden afgewisseld met krantenkoppen. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: voornamelijk medium shots, medium long shots en long shots. Het gaat 

om beelden uit het nieuws waarbij het vooral belangrijk is de kijker een duidelijk 

beeld te geven van de gebeurtenissen.  

- Camerastandpunt: veranderend naargelang de gebeurtenis die gefilmd wordt. Het 

is hier niet de bedoeling een bepaald betekenis op te wekken aan de hand van het 

standpunt, het gaat om echte beelden.  

- Snelheid van de beelden: vertraagd. Door het vertragen van deze archiefbeelden 

wordt er een bepaalde sfeer gecreëerd.  

- Belichting: natuurlijk licht. Beelden zijn niet in kleur, het gaat om oude 

archiefbeelden waardoor we als kijker te weten komen dat de gebeurtenissen wel 

degelijk hebben plaatsgevonden.  

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

Hoewel we hier niet over acteurs kunnen spreken is het wel van belang de personen 

die te gaan bespreken. 

- Kinetische codes: mensen zijn verdrietig, ze zitten er verslagen bij. Er is niet veel 

verplaatsing in de ruimte. 

- Mimetische codes: de gelaatsuitdrukkingen spreken voor zich. Ze kijken 

onbegrijpend, afgewisseld met tranen en iemand die uit woede een glas water 

richting de camera gooit.  

- De personen uitten zich door te huilen. 

- Er wordt omgegaan met de camera alsof die wel degelijk aanwezig is. Het zijn 

echte beelden dus niets is in scène gezet.  
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- Vestimentaire codes: kleding heeft geen specifieke functie binnen dit segment. Er 

wordt gewone kledij gedragen. De uniformen van de politiemannen slaan dan wel 

weer op een zekere machtspositie.  

- Voornamelijk blanke, mannelijke personen te zien.  

- Politiemannen gedragen zich brutaal tegenover homoseksuelen en arresteren hen 

op een oneerbiedige manier.  

- De homoseksuele mannen lijken schrik te hebben voor de politiemannen en laten 

zich dan ook zonder tegenwerken in de boeien slaan.  

 

Geluidscodes 

- Linguïstische codes: er wordt niet gesproken binnen dit segment, maar de 

krantenkoppen spreken voor zich. Deze hebben een betekenis, we komen 

namelijk via deze koppen te weten dat het om een treffen tussen de politie en 

homoseksuelen gaat en dat er arrestaties hebben plaatsgevonden in homobars.  

- Akoestische codes: er wordt vooral gehuild. 

 

3. Montage of Schriftuur 2 

- Binnen dit segment is er sprake van een continuïteitsmontage, de handelingen 

zijn logisch aaneengeschakeld. 

- De regisseur wil een bepaald effect creëren door de beelden te vertragen tijdens 

de montage.  

 

4. Muziek 

- Er is enkel droevige muziek te horen waardoor dit segment een negatieve 

bijklank krijgt. De muziek maakt duidelijk dat het hier gaat om 

betreurenswaardige feiten.  

 

Deze intro is belangrijk om te bespreken omdat hij meteen de toon van de film gaat bepalen. 

We krijgen te zien hoe er in die tijd werd omgegaan met homoseksualiteit. We zien eveneens 

dat er geen vrouwen in voorkomen, enkele homoseksuele mannen en de politie. Daarnaast is 

er een kenmerk van het postmodernisme binnen deze film te onderscheiden, namelijk het door 

elkaar halen van documentaire en fictionele elementen.  

 

Segment ‘Harvey Milk’ (0°02’23” – 0°04’06”) 

 

Narratieve elementen 

 Tijd: 1978. 
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 Ruimte: San Francisco. 

 Personages: Harvey Milk. 

 

Harvey zit aan de keukentafel met een bandopnemer. Hij neemt zijn verhaal op dat enkel 

afgespeeld mag worden wanneer hij vermoord zou worden. Als homoseksuele activist beseft 

hij dat hij zichzelf tot doelwit maakt van bange, onzekere en gestoorde mensen.  

 

Binnen dit segment wordt er ingegaan tegen de heersende Hollywoodconventies en is er een 

kenmerk van postmodernisme aanwezig. Als kijker komen we in het begin van deze film 

reeds te weten dat Harvey en de burgemeester doodgeschoten zullen worden, wat niet 

gebruikelijk is binnen een traditionele narratie. We komen dit te weten aan de hand van 

archiefbeelden. Het combineren van fictie en realiteit is een postmodernistisch kenmerk waar 

Van Sant doorheen zijn oeuvre vaak gebruik van maakt.  

 

Segment ‘Scott’ (0°04’06” – 0°07’39”) 

 

Narratieve elementen 

 Tijd: Het verhaal speelt zich nu af in 1970, net voor Harvey’s 40ste verjaardag.  

 Ruimte: Metrostation en bij Harvey thuis. 

 Personages: Harvey en Scott. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: aanvankelijk vooral MCU, gevolgd door een ECU van de gezichten van 

Harvey en Scott wanneer ze elkaar verliefd aankijken. Wanneer ze in bed liggen 

opnieuw MCU. 

- Camerastandpunt: wanneer Harvey Scott aanspreekt in de metro staat deze onder 

hem, wat kan duiden op een ondergeschikte positie. Het is Harvey die de moed 

heeft om Scott mee te vragen naar zijn appartement, maar het is dus ook hij die 

kan afgewezen worden. Scott bevindt zich hier in een hogere positie en beslist 

terwijl Harey zich kwetsbaar opstelt.  

- Snelheid van de beelden: normaal. 
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2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: Harvey is zeker van zijn stuk terwijl Scott aanvankelijk eerder 

terughoudend is. Ze verplaatsen zich van de metro richting het appartement van 

Harvey waar ze de liefde met elkaar bedrijven.  

- Mimetische codes: aan hun gelaatsuitdrukking is op te maken dat ze verliefd zijn 

op elkaar.  

- De personages uitten zich vooral door te lachen. 

- Er wordt omgegaan met de camera alsof die er niet is. 

- Er is een verschil merkbaar tussen de kleding van beide personages. Terwijl 

Harvey in kostuum is is Scott eerder losjes gekleed, wat ook meteen hun verschil 

in leeftijd duidelijk maakt. Er wordt een gevoel gecreëerd dat Harvey een serieus 

type is terwijl Scott eerder los in het leven staat. Dit blijkt niet te kloppen want 

het is Harvey die meteen op hem afstapt en Scott die aanvankelijk weigerachtig 

is. 

- Lichaamscodes: wanneer de twee in bed liggen wordt er nadruk gelegd op hun 

naakte bovenlichamen, waaruit we kunnen afleiden dat ze seks hebben gehad.  

 

Geluidscodes 

- Linguïstische codes: uit hun conversatie kunnen we opmaken dat Harvey bang is 

van de politie en wil vluchten.  

- Paralinguïstische codes: ze praten eerder stil. 

Codes van ruimtelijkheid 

- Aanvankelijk bevinden de personages zich in een metrostation, later op het 

appartement van Harvey. 

- Harvey en Scott leren elkaar kennen in een metrostation, onder de grond. Het feit 

dat twee mannen elkaar leuk vinden mag buiten, boven de grond, precies niet 

gezien worden. De overgang van het metrostation naar Harvey thuis kan ook een 

betekenis hebben. Het lijkt wel alsof ze naar een veiligere plaats gaan, weg van 

de buitenwereld, de heteronormatieve maatschappij. Het is ook pas thuis dat 

Harvey vertelt hoe hij zich voelt en toegeeft dat hij bang is van de politie.  

 

3. Montage 

Er is sprake van parallelmontage want voor de aanvang van dit segment kregen we een beeld 

te zien van enkele jaren later. We gaan terug in de tijd en leren Harvey beter kennen. De 

regisseur maakt hier dus gebruik van flashback en flashforward.  
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4. Muziek 

De muziek binnen dit segment kan wel degelijk een betekenis hebben. Wanneer de twee op 

het appartement zijn en praten over vluchten klinkt er vrolijke muziek. Het lijkt wel alsof 

vluchten voor de politie, de maatschappij hen een uitweg zal bieden.  

 

Segment ‘Castro Camera’ (0°07’39” – 0°11’08”) 

 

Narratieve elementen 

 Tijd: 1972. 

 Ruimte: San Francisco. 

 Personages: Harvey, Scott en een buurtbewoner. 

 

Cinematografische elementen  

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: MLS en LS. 

- Camerastandpunt: voornamelijk frontaal, neutraal perspectief. 

- Snelheid van de beelden: normaal, ook vertraagd shot. 

- Belichting: natuurlijk licht. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: de hoofdpersonages zijn opgewekt bij het openen van hun 

winkel. Vooral Harvey beweegt van de ene kant naar de andere. Er is 

verplaatsing van de winkel naar buiten. De buurtbewoner gedraagt zich eerder 

negatief tegenover het verliefde koppel. Hij komt een praatje slaan, maar als snel 

merken we dat dit niet met de beste bedoelingen is. 

- Mimetische codes: Harvey en Scott lachen, ze zijn enthousiast. Na het gesprek 

met de buurman blijven ze hun optimisme behouden.  

- De camera is geen medespeler. 

- Vestimentaire codes: het is opvallend hoe Harvey geëvolueerd is op vlak van 

kleding. We leerden hem kennen in kostuum, maar hij is overgestapt op eerder 

nonchalante kledij en liet een baard groeien. Het lijkt wel alsof hij eindelijk 

zichzelf kan zijn en zijn zich niet meer laat leiden door wat de samenleving over 

hem denkt.  

- Lichaamscodes: er wordt nadruk gelegd op de kus van Harvey en Scott door 

middel van een lang shot, ondersteund met vrolijke muziek, langzaam 

uitzoomend.  



 

 

 

121 

- Gedragingen andere personages: de buurman gedraagt zich zeer vijandig 

tegenover Harvey en Scott. Harvey geeft de man een hand waarop deze zijn hand 

onmiddellijk afveegt met een zakdoek. Wanneer Harvey voorstelt om lid te 

worden van de handelsvereniging in de buurt dreigt deze man hun vergunning te 

laten intrekken. De twee laten dit niet aan hun hart komen en bedanken hem voor 

het warme welkom. Ze kussen elkaar uitgebreid op straat. 

- De hoofdpersonages functioneren goed binnen de maatschappij, ze willen hun 

eigen winkel opstarten en een goede relatie onderhouden met de buurt. De 

buurtbewoner wil hen echter geen kans geven. 

 

Geluidscodes 

- Linguïstische codes: door de conversatie die de twee voeren met de buurtbewoner 

is er een soort verzet, opstandigheid waar te nemen. De man wil hen laten voelen 

dat ze niet welkom zijn, maar Harvey en Scott laten zich hier niet door van de 

kaart brengen. Ze bedanken hem op een ironische manier voor het warme 

welkom en beginnen elkaar uitgebreid te kussen op straat. Hiermee verzetten ze 

zich openlijk tegen de heteronormatieve maatschappij.  

 

Codes van ruimtelijkheid 

- De ruimte, hun winkel Castro Camera, heeft een belangrijke betekenis doorheen 

het verhaal. Niet alleen hebben Scott en Harvey deze winkel samen opgericht, het 

wordt ook een ontmoetingsplaats voor holebi’s en dan voornamelijk 

homoseksuele mannen.  

- De achtergrondfiguren spelen geen specifieke rol, het zijn voornamelijk 

voorbijgangers.  

- Van belang is het bordje aan het winkelraam waarop staat “Yes…we are open”. 

We krijgen dit bordje te zien wanneer Harvey en Scott elkaar kussen buiten de 

winkel. Niet alleen slaat dit op het feit dat hun winkel zijn deuren opent, maar 

ook op de openheid van hun relatie. Er wordt niet langer gezwegen over 

homoseksualiteit. 

 

3. Muziek 

Opnieuw horen we dezelfde vrolijke soundtrack uit het vorige segment wanneer het koppel 

elkaar innig kust. Hoge vrouwenstemmen creëren een gelukzalig gevoel. Deze muziek is er 

om de kijker duidelijk te maken hoe de twee zich wanneer ze openlijk verliefd kunnen zijn. 
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‘Castro Camera’ is een relevant segment in die zin dat het een soort verzet weerspiegelt 

tegenover de buurman. Hij laat duidelijk uitschijnen dat hij niet is opgezet met homoseksuele 

mannen, maar ze dagen hem uit door elkaar openlijk te kussen op straat. Aan de reactie van 

de homofobische man is op te maken dat homoseksualiteit nog niet aanvaard is binnen de 

maatschappij, dit in tegenstelling tot de aanvaarding van holebi’s binnen New Queer films.  

Opnieuw is er een kenmerk van postmodernisme te onderscheiden, namelijk het door elkaar 

halen van fictionele en documentaire elementen wanneer Harvey de winkel en de buurt 

fotografeert.  

 

Segment ‘Politiegeweld’ (0°15’13” – 0°17’24”) 

 

Narratieve elementen 

 Tijd: 1972. 

 Ruimte: In en rond de Castro, San Francisco. 

Personages: Harvey, Scott en enkele homoseksuele mannen die verzamelen in en 

rond de Castro. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: voornamelijk MLS en LS om de gebeurtenis en de omvangrijkheid ervan 

duidelijk in beeld te brengen, afgewisseld met een archiefbeeld van een interview uit 

1972 waarbij we een MCU hebben. 

- Snelheid van de beelden: normaal. 

- Belichting: natuurlijk licht. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: wanneer de personages te horen krijgen van de razzia haasten 

ze zich naar de bar waar het geweld plaatsvindt, ze zijn erg opgejaagd. Er is een 

verplaatsing van de Castro naar de bar, er wordt gelopen. 

- Mimetische codes: verbazing en ongeloof. 

- De lichamelijkheid wordt door de camera benadrukt. Er worden beelden getoond 

van mensen die aan het vechten zijn  met elkaar. 

- De personages uiten zich voornamelijk door te roepen. 

- De personages gaan om met de camera alsof die er niet is, tot het moment dat er 

wordt overgegaan op een archiefbeeld uit die tijd, toen de gebeurtenis wel 

degelijk had plaatsgevonden. Een man vertelt verslagen zijn verhaal.  
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- Vestimentaire codes: opnieuw het opvallende verschil tussen alledaagse kledij en 

politie-uniformen.  

- Opnieuw hoofdzakelijke blanke, homoseksuele mannen. 

- Gedragingen andere personages: de politiemannen gedragen zich zeer 

oneerbiedig tegenover de homoseksuele mannen. Er wordt hard gevochten, met 

soms de dood tot gevolg.  

 

Codes van ruimtelijkheid 

- De personages bevinden zich eerst in de Castro en lopen vervolgens naar de 

homobar waar de razzia plaatsvindt.  

- Belangrijk binnen dit segment is het fluitje als rekwisiet. Door het feit dat 

homoseksuele mannen steeds een fluitje bij zich moeten dragen om elkaar te 

verwittigen wanneer er gevaar is, wordt er nadruk gelegd op het niet aanvaarden 

van homoseksualiteit door de maatschappij in die tijd.  

 

3. Montage of Schriftuur 2 

Van Sant haalt hier opnieuw fictionele elementen en archiefmateriaal door elkaar. Hiermee 

wordt duidelijk gemaakt dat de razzia, met bijhoren politiegeweld, wel degelijk heeft 

plaatsgevonden. De man vertelt dat hij nog nooit zo bang is geweest, wat ons doet nadenken 

over de ernst ervan.  

 

Dit segment is belangrijk om aan te tonen hoe er wordt gereageerd op homoseksualiteit. Het 

wordt helemaal niet gezien als een natuurlijk deel van het leven. Opnieuw is er verzet van de 

homoseksuele mannen waar te nemen, ze laten zich niet doen maar proberen terug te vechten.  

 

Segment ‘David Goodstein’ (0°22’51” – 0°24’58”) 

 

Narratieve elementen 

 Tijd: Begin jaren 1970. 

 Ruimte: villa van David Goodstein, eigenaar van een belangrijk homoblad. 

 Personages: David Goodstein, zijn juristenhulpje Rick Stokes, Harvey en Scott. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: tijdens de conversatie tussen de vier vooral MCU. Verder zien we een 

naakte Scott in het zwembad duiken. 
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- Camerastandpunt: gesprek van opzij. Scott die in het zwembad springt vanuit 

vogelperspectief, wat zijn naakte lichaam benadrukt.  

- Camerabeweging: heeft hier geen specifieke betekenis. 

- Snelheid van de beelden: normaal. 

- Belichting: natuurlijk licht. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: David Goodstein en Rick gedragen zich weigerachtig 

tegenover het voorstel van Harvey om zich achter zijn beweging te scharen. Scott 

is rebels, we zien meteen dat het politieke wereldje hem niet aanstaat. Harvey 

blijft geloven in zijn kandidatuur. 

- Mimetische codes: vrij ernstige gelaatsuitdrukkingen. 

- De lichamelijkheid van Scott wordt door de camera benadrukt. Wanneer hij naakt 

in het zwembad springt krijgen we zijn lichaam van bovenaf te zien terwijl hij 

voorbij zwemt.  

- De camera is geen medespeler. 

- Vestimentaire codes: Harvey en Scott dragen nonchalante kledij, in tegenstelling 

tot de kostuums van David en Rick. Het verschil tussen hen is groot.  

- Huidskleur: blanke mannen. 

- Lichaamscodes: er worden beelden getoond van de naakte Scott. 

- Scott toont weinig respect voor de eigenaar van een groot homoblad. Hij is rebels 

door naakt in het zwembad te springen en bij het weggaan te laten weten dat hij 

erin geplast heeft. David weigert zich achter de beweging van Harvey te scharen 

en op deze manier uit Scott zijn ongenoegen. 

 

Segment ‘Nieuwe Campagne’ (0°45’14” – 0°48’03”) 

 

Narratieve elementen 

 Tijd: Begin jaren 1970. 

 Ruimte: Castro Camera. 

 Personages: Harvey, zijn voornaamste aanhangers en Anna Kronenburg. 

 

Cinematografische elementen 

1. Beeldelementen en ante-filmische parameters 

- Scale: voornamelijk MS. 

- Camerastandpunt: frontaal, neutraal perspectief. 
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- Snelheid van de beelden: normaal. 

- Natuurlijke belichting. 

 

2. Mise-en-scène 

Codes van de acteur 

- Kinetische codes: personages aanvankelijk druk in de weer voor de volgende 

campagne, tot het moment dat Anne in de winkel binnenstapt. Ze laten het werk 

vallen en kijken wantrouwig toe. Harvey is eveneens druk in de weer en stelt 

enthousiast zijn nieuwe campagneleider Anne Kronenburg voor. Anna komt erg 

zeker over en gedraagt zich vriendelijk naar de mannen toe. 

- Mimetische codes: aanvankelijk enthousiaste gelaatsuitdrukkingen tot wanneer 

de mannen Anna zien, ze bekijken haar eerder wantrouwig. Harvey glimlacht 

gedurende de hele scène. Anne kijkt eerder ernstig, ze neemt haar taak als 

campagneleider serieus en wil er meteen aan beginnen. 

- De personages gaan om met de camera alsof die er niet is. 

- Vestimentaire codes: de personages dragen deftige kleding. Het is belangrijk voor 

de kiescampagne om goed over te komen.  

- Huidskleur: voornamelijk blanke mannen, naast een Aziaat.  

- Gedragingen andere personages: de trouwe aanhangers van Harvey gedragen zich 

eerder wantrouwig tegenover Anne omdat ze een vrouw is, dit in tegenstelling tot 

Harvey zelf.  

- Functioneren binnen de maatschappij: Anne oefent de job van campagneleider 

uit, de anderen helpen mee. De personages willen een stem krijgen binnen de 

maatschappij.   

 

Geluidscodes 

- Linguïstische codes: Harvey stelt Anne voor aan de anderen en zegt “Anne 

Kronenburg, a woman. A woman who likes women, that’s odd isn’t it?” Hieruit 

kunnen we afleiden dat homoseksuele mannen niet gewend zijn aan de 

aanwezigheid van een vrouw in hun gezelschap en er niet werd gesproken over 

de lesbische gemeenschap. Het lijkt wel alsof ze wantrouwig zijn tegenover 

vrouwel. Homoseksualiteit werd blijkbaar vooral gelinkt aan mannen.  

 

Een belangrijk kenmerk van New Queer Cinema is de afwezigheid van vrouwen of de 

lesbische gemeenschap. Binnen het segment ‘nieuwe campagne’ kunnen we dit kenmerk 

onderscheiden. De houding van de homoseksuele personages tegenover Anne maakt dit 



 

 

 

126 

duidelijk. Ze staan eerder wantrouwig tegenover haar, alsof ze een indringer is, en vinden het 

vreemd dat ook vrouwen verliefd kunnen worden op elkaar.  

 

Segment ‘Gay Freedom Day Parade’ (1°25’20” – 1°31’48”) 

 

Narratieve elementen 

 Tijd: 25 juni 1978. 

 Ruimte: San Francisco. 

 

Dit segment is belangrijk omwille van de muziek. We krijgen de soundtrack ‘Somewhere 

over the rainbow’ te horen terwijl er beelden worden getoond van de Gay Freedom Day 

Parade in 1978. Het nummer is bekend van de klassieker The Wizard of Oz, een film met een 

queer subtekst. Door een wervelstorm wordt Dorothy van Kansas naar het land van Oz 

gebracht, wat symbool zou staan voor het ontvluchten van de alledaagse, heteroseksuele 

maatschappij naar een soort fantasieland waar alles mogelijk is. Dit is ook waar de Parade 

voor staat, een maatschappij waar ze aanvaard worden en zichzelf kunnen zijn.  

Er wordt verwezen naar een andere film waardoor we kunnen spreken van intertekstualiteit, 

een belangrijk kenmerk binnen het postmodernisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


