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Abstract 

In de scriptie Aangezichten van de Schijn onderzoekt de auteur  het gebruik van beelden van 

idolen en vrouwen in de film La Société du Spectacle van de Franse regisseur Guy Debord. 

Hiertoe wordt eerst een uitgebreide literatuurstudie gemaakt over het leven van de regisseur, 

de oprichting en het verval van de Situationistische beweging in Frankrijk, een inleiding tot 

enkele Situationistische kernbegrippen en een studie naar Debord als filmmaker, met speciale 

aandacht voor zijn kritische montagetheorie, die gebasseerd is op het concept discrépant 

cinema, en een overzicht van zijn cinematografisch oeuvre. 

Verder wordt in de literatuurstudie ook nog een inleiding gegeven tot de belangrijkste 

tendensen op het vlak van Star Studies binnen de culturele mediastudies. 

In het eigenlijk onderzoek onderwerpt de auteur enkele kernfragmenten uit La Société du 

Spectacle aan een analyse, waarbij speciaal aandacht wordt geschonken aan de wisselwerking 

tussen woord en beeld en hoe Debord op deze manier zijn maatschappijkritiek met de kijker 

communiceert. De gekozen fragmenten handelen allemaal rond idolen of het kijken naar het 

vrouwelijke. In de analyse worden ook parallellen getrokken met de recentere Star Studies, 

waarbij meerbepaald de theorie van Laura Mulvey van belang blijkt te zijn. Tot slot komt de 

auteur dankzij de analyse tot een waardevolle conclusie wat betreft Debord‟s visie op het 

kijken naar het vrouwelijke en de betekenis van een ster als Marilyn Monroe. Debord gaat 

daarin Mulvey‟s theorie rond scopophilia en identificatie vooraf en gaat zelfs een stuk verder. 
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Inleiding 

Toen ik tijdens mijn opleiding Journalistiek op stage zat in Gent, woonde ik een tijdlang in bij 

drie vrienden die een appartement deelden. Aan de muur in de hal van dit appartement was 

met stroken blauwe ducktape in grote letters een zin gevormd: „In a society that has abolished 

all adventure, the only thing left to abolish is society.‟ Het is het soort uitspraken die in al hun 

schijnbaar naïve rebellie toch iets losweken bij wie ze leest. De zin intrigeerde me, en toen ik 

naar de auteur van dit citaat vroeg, besefte ik dat ik net mijn eerste ontmoeting met Guy 

Debord had gehad. De honger naar meer en vijf minuten Google dreven me al gauw naar zijn 

bekendste werk, La Société Du Spectacle, en naar uitgaves van collega-situationisten zoals 

Raoul Vaneigem. Ik begon Debord‟s stem te horen in dingen die ik eerder gelezen had en die 

mij reeds toen al aangesproken en geïnspireerd hadden. 

 

De ideeën van Debord zijn geen echo‟s uit een verleden dat er al lang niet meer toe doet. 

Integendeel: zijn compromisloze eis voor authentieke individuele vrijheid en oprechtheid zijn 

in onze moderne, globale consumptiemaatschappij meer dan ooit actueel. In zijn meest 

pessimistische toekomstvisies stond Debord vaak het dichtste bij de waarheid.  

Dat meer en meer mensen het profetische in zijn woorden inzien is te zien aan de toenemende 

sérieux waarmee zijn werk benaderd wordt, en de daarmee gepaard gaande stijging van 

academische publicaties rond zijn persoon een goeie veertig jaar na het verschijnen van La 

Société du Spectacle. 

 

Debord‟s theorieën zijn volgens mij dan ook niet louter wat filosofische mijmeringen van een 

drankorgel. Zijn werk is de olifant in de woonkamer van de moderne samenleving. Velen 

lijken nog steeds te hopen dat hij zal verdwijnen als men doet alsof hij er niet is, maar zijn 

aanwezigheid laat niemand onberoerd.  

 

Veel onderzoek rond Guy Debord negeert grotendeels zijn dagelijkse leven. Dit komt 

natuurlijk door het feit dat hij zelf nooit veel informatie heeft prijsgegeven over zijn 

privéleven, iets waar vele auteurs spijtig genoeg in berusten. Paradoxaal genoeg meent elk 

van hen tegelijkertijd dat Debord‟s werk onmogelijk gescheiden kan worden van hoe hij is 

opgegroeid en hoe hij zijn dagen heeft doorgebracht. Daarom lijkt het mij aangewezen om op 

zijn minst kort enkele biografische nota‟s aan te halen in deze verhandeling, zodat het voor de 

lezer mogelijk wordt om een totaalbeeld te krijgen van zijn persoonlijkheid en hoe deze 

verweven is met het wereldbeeld dat hij met ons heeft trachten te communiceren, zowel in 

woord als in beeld. 



 

Hoe noodzakelijk het volgens mij ook is om een volledige en diepgaande Nederlandstalige 

analyse te maken van Debord‟s werk in zijn totaliteit, is dit binnen het kader van deze 

verhandeling niet mogelijk. Daarom zal ik mij voor de eigenlijke analyse tot een heel 

specifiek domein beperken, in de hoop dat dit een inleiding en een aanzet kan zijn tot een 

grondigere studie. 

Mijn werkgebied is de verfilming van La Société du Spectacle, waar ik mij specifiek zal 

richten op de beelden van idolen: welke personen worden afgebeeld, welke beelden worden 

gebruikt in de montage en hoe staan deze in relatie tot de rest van de film, welke voice-over is 

op dat moment te horen en waarom? Het doel is de techniek te doorzien waarmee Guy 

Debord er in slaagt zijn ideeën om te zetten in film. 



 

I. Debord en de Situationisten 

1.1 Kind zonder erfenis 

 

Op 31 december 1931 werd Guy-Ernest Debord als eerste zoon van Paulette Rossi en Martial 

Debord geboren in Parijs. Zijn moeder is pas 20 en dochter van de rijke eigenaar van een 

schoenenfabriek; zijn vader is een apotheker van eenvoudige afkomst. Aan de periode van 

eenvoudig familiaal geluk die volgt op de geboorte komt abrupt een einde wanneer bij Martial 

tuberculose vastgesteld wordt en hij van zijn gezin gescheiden wordt om in quarantaine te 

gaan. Guy verliest zijn vader op erg jonge leeftijd. Het speelse en losbandige karakter van zijn 

moeder – die nooit veel aandacht voor de jongen had – zorgen er voor dat hij voor het 

grootste deel wordt opgevoed door zijn inwonende grootmoeder Lydie (Bourseiller 1999, pp. 

18-9). 

Wanneer in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbreekt verhuist het gezin naar Nice. Daar leert 

Paulette de Italiaan Domenico Bignoli kennen. De twee beginnen al vlug een passionele 

relatie. Op 26 augustus 1940 wordt Michèle Bignoli geboren en twee jaar later Bernard Rossi, 

die echter niet erkend wordt door zijn vader (Bourseiller, 1999, pp. 20-1). 

In 1942, wanneer de oorlog in alle hevigheid woedt, verhuist het gezin opnieuw, dit keer naar 

Pau. Hier gaat Guy naar de middelbare school, waar voordien ook Isidore Ducasse (die beter 

bekend is onder zijn dichtersnaam Conte de Lautreamont) school liep. Het leven en werk van 

Ducasse zal later een onuitwisbare stempel drukken op zijn eigen werk. Ondertussen leert zijn 

moeder alweer een nieuwe man kennen: de notaris Charles Labaste. Labaste, een jonge 

weduwenaar die zelf twee kinderen heeft, adopteert Guy‟s kleine broer en zus. Guy zelf moet 

het echter zonder deze erkenning stellen, waardoor meteen alle kans op een deel van de riante 

erfenis vervalt. Zijn broer Bernard moet bij de adoptie zijn naam veranderen en gaat vanaf 

dan door het leven als Patrick, om verwarring met Bernard Labaste, de jongste zoon van 

Charles, te voorkomen. Het gezin wordt ondergebracht in het landhuis van de notaris, maar 

voor Guy en zijn grootmoeder is geen plaats meer. Zij blijven achter in een huurappartement.  

Wanneer Frankrijk in 1944 bevrijd wordt, verhuist het hele gezelschap opnieuw, dit keer naar 

Cannes, waar Charles geniet van de plotse stijging in de verkoop van luxevilla‟s aan de 

nieuwe, na-oorlogse elite; een zaak die hem veel geld opbrengt. Guy zelf houdt zich op 13 

jarige leeftijd reeds bezig met het maken van collages met illustraties uit tijdschriften, maar 

lijkt zich verder in niets te interesseren. Wat schoolresultaten betreft is hij een haantje-de-

voorste. Zijn gedrag echter, is problematisch: hij is onbeschoft, weigert elke vorm van 

autoriteit te erkennen, spijbelt regelmatig en verwaarloost zijn huistaken. De jongen lijkt voor 

zichzelf geen enkele toekomst te ambiëren (1999, p. 22-25). 



 

Debord zelf is altijd erg karig geweest met informatie over wat zijn kinderjaren betreft. De 

paar lijnen in Panegyric (2004) – het werk dat hij zelf omschreef als zijn autobiografie - zijn 

de enige verwijzingen die hij zelf doet naar deze periode:  

 

“My family‟s fortune was shattered by the consequences of the world economic 

crisis that had first appeared in America a little earlier; and the remnants did not seem 

capable of lasting much beyond my majority, which in fact is what happened. So I 

was born virtually ruined. I was not, strictly speaking, unaware of the fact that I 

should not expect an inheritance, and in the end I did not receive one (Debord, 2004, 

pp. 11-2).”  

 

Eerder dan zichzelf op deze manier in een martelaarsrol te willen duwen wil hij met deze 

passage over zijn jeugd mogelijk een verklaring geven voor de wegen die hij wel of juist niet 

heeft ingeslagen in zijn latere leven. Door geboren te zijn zonder iets voelde hij zich reeds 

vroeg bevrijdt van elk schuldgevoel en  genoot hij de vrijheid van iemand die niets te 

verliezen heeft en niemand iets verschuldigd is (Kaufmann, 2001). Zijn hele toekomst staat in 

het teken van deze vrijheid. Zoals hij zelf aanhaalt:  

 

“I simply did not grant the slightest importance to those rather abstract questions 

about the future. Throughout the course of my adolescence, I moved slowly but 

inevitably towards a life of adventure,” (Debord, 2004, p. 12).  

 

Uit de biografie van Bourseiller (1999), die vooral informatie put uit interviews met Debord‟s 

halfbroer Patrick (Bernard) Labaste, kunnen we echter opmaken dat, ondanks dat de oorlog 

en de financiële crisis onmiskenbaar hun sporen nagelaten hebben op het gezin Rossi-Debord, 

zij nooit echt armoede gekend hebben (Bourseiller, 1999).  Misschien moeten we de 

opmerking van Debord in Panegyric dan ook niet te letterlijk nemen. Kaufmann (2001) haalt 

aan dat „born virtually ruined‟ (Debord, 2004), ook kan wijzen op een mentale toestand. Het 

verlies van zijn vader op erg jonge leeftijd en de afwezigheid van zijn moeder doorheen zijn 

jeugd kunnen er voor gezorgd hebben dat hij zich nooit gevoeld heeft alsof hij zijn familie 

iets verschuldigd was (Bourseiller, 1999). Hij had niet het gevoel van verplichting om een 

bloedlijn of een traditie verder te zetten, of om iets met zichzelf te doen omwille van wat 

anderen in hem geïnvesteerd hadden (Kaufmann, 2006, p. 33). Feit is in ieder geval dat in zijn 

hele oeuvre, geschreven of gefilmd, nauwelijks verwijzingen terug te vinden zijn naar zijn 

leven voor zijn 20ste verjaardag. 



1.1.1. Student in Parijs 

 

Zijn pas behaalde diploma middelbare school is voor Guy niets meer dan een toegangsticket 

naar een nog grotere vrijheid. Hij verhuist naar Parijs onder het mom dat hij gaat verder 

studeren (Kaufmann, 2006, p. 32). Uiteindelijk doet hij dit ook werkelijk, in de eerste plaats 

om zijn moeder en grootmoeder gerust te stellen en te genieten van de voordelen van de 

sociale zekerheid. Hij is echter nauwlijks aanwezig tijdens de lessen, en houdt zich in de 

plaats daarvan bezig met het verkennen van Parijs met zijn nieuwe vrienden, de Lettristen 

(Bourseiller, 1999, p. 47). Dit collectief van anti-kunstenaars, onder leiding van Isidore Isou – 

een Franse dichter van Roemeense afkomst - leerde hij reeds kennen in 1951 op het festival 

van Cannes. Isou kwam er zijn film Traité de bave et d‟éternité voorstellen, wat meteen ook 

Debord‟s eerste ontmoeting met avant-garde cinema was (McDonough, 2002, p. 346). De 

Lettristen zelf hebben, behalve hun tijdschriften en pamfletten, geen concrete werken 

uitgebracht (in de vorm van boeken bijvoorbeeld), wat een weigering van elke vorm van 

„transmissie‟ inhield. Ze weigerden ervaringen te mediëren, alles moest direct geleefd 

worden. Het doel was een perfecte versmelting van kunst en het dagelijks leven, waarbij de 

lasnaden tussen beide werelden onzichtbaar zouden worden. In dit wereldbeeld is heel 

duidelijk al een basis voor het latere Situationisme te herkennen (Kaufmann, 2006, p. 34).  

De favoriete ontmoetingsplaats van de Parijse Lettristen is café Moineau, in de Rue du Four, 

waar ze vaak van „s morgens tot „s avonds laat vertoeven. Veel van Debord‟s toekomstige 

handlangers-situationisten zijn er dan al vaste klant, waaronder Gil Wolman, Serge Berna en 

Mohammed Dahou. In deze periode leert hij ook zijn eerste vriendin, Barbara Rosenthal, 

kennen. Zij is dan studente aan de Sorbonne en haar stem is te horen is in Debord‟s eerste 

film Hurlements en Faveur de Sade (Bourseiller, 1999, p. 47-8).  

 

Kaufmann (2006) stelt zich de vraag waar men Debord dient te situeren binnen het Franse 

intellectuele veld. Hij heeft nooit pogingen ondernomen om deel uit te maken van de 

gevestigde en gerespecteerde intellectuele elite in Frankrijk. Hij is nooit één van die denkers 

geweest die zich in hun theorieën afzetten tegen het staatsapparaat en de gevestigde orde om 

dan in de praktijk dankbaar gebruik te maken van de aangeboden gratis opleidingen, zoals 

velen voor en na hem dat deden. Dit vertaalde zich in een haast obsessieve haat ten opzichte 

van figuren als Jean-Paul Sartre, ondanks het feit dat de term „Situationisme‟ er wellicht niet 

geweest was zonder het werk Situations. Zijn aparte levenswandel is wat Debord zo uniek 

maakt. Tijdens zijn leven heeft hij nooit rechtstreeks voordeel gehaald uit zijn keuze voor de 

obscuriteit en zijn afkeer van succes, maar er valt wel een belangrijke les uit te trekken voor 

wie zich tegenwoordig bezighoudt met het doorgronden van zijn oeuvre. Hij genoot nergens 



macht of autoriteit, was geen lid van een academisch instituut of welk instituut dan ook, hij 

werd nooit directeur van een bekende Franse krant, en hij werd er vanzelfsprekend nooit rijk 

van (Kaufmann, 2006, p. 32-6). 

 

1.1.2. Lebovici 

 

Debord ontmoet Gerard Lebovici in 1971, wanneer hij op zoek is naar een nieuwe uitgever 

voor de herpublicatie van zijn boek, La Société du Spectacle. Lebovici werd geboren in 1932 

en was van Joods-Italiaanse afkomst. Zijn moeder stierf in Auschwitz, en zijn vader overleed 

niet veel later tijdens het rouwproces. Binnen de Franse cinema werkte Gerard zich al gauw 

op tot een belangrijk figuur, eerst als impressario en daarna als producer en distributeur. Hij 

was voor velen een mysterie vanwege zijn radicale linkse sympathiën, die in scherp contrast 

stonden met zijn gerespecteerde maatschappelijke status. Samen met Gérard Guégan richt hij 

de vrije uitgeverij Champ Libre op en Debord had meteen een nieuwe thuis gevonden voor 

zijn chef d‟oeuvre.  

De vriendschap met Debord maakt dat Lebovici nog radicaler werd (Kaufmann, 2006, p. 

238). Hij financieert 3 van zijn films, waarvan La Société de Spectacle de eerste was. 

Lebovici‟s Studio Cujas vertoonde uitsluitend Debord‟s films. In maart 1984 komt abrupt een 

einde aan de vriendschap wanneer Lebovici onder mysterieuze omstandigheden 

doodgeschoten wordt in een parkeergarage. De dader blijft tot op heden onvindbaar (Jappe, 

1999). Allerlei speculaties steken vanzelfsprekend de kop op in de Franse media in de nasleep 

van de moord en één daarvan is dat Debord zelf verantwoordelijk zou zijn voor de dood van 

zijn vriend. Dit zet hem aan tot het schrijven van de polemiek Considérations sur l‟Assasinat 

de Gérard Lebovici, waarin hij scherp uithaalt naar de Franse media. Verder neemt hij ook de 

beslissing om al zijn reeds verschenen films uit circulatie te halen, wat hij volhoudt tot 

midden de jaren „90. 

 

1.1.3. Dood 

 

Op 30 november 1994 schiet Debord zichzelf door het hart in zijn huis in Champot (Haute-

Loire). De reden voor deze wanhoopsdaad zijn de gevolgen van een slepende ziekte genaamd 

alcoholische polyneuropathie. Daarbij worden door veelvuldig en langdurig aanhoudend 

alcoholmisbruik de zenuwenuiteinden aangetast. De eerste symptomen werden bij Debord 

reeds in de herfst van 1990 waargenomen. Vier jaar later zijn ze ondragelijk geworden. 

Daarenboven heeft Debord steeds consequent alle medische hulp geweigerd (Jappe, 1999), 

pp.107-8). Hij wou zichzelf niet overleven. Door zich van het leven te beroven bepaalde hij 



wanneer en hoe hij zou gaan. Er is geen graf of monument: zijn as werd door een groep 

naaste vrienden uitgestrooid in de Seine (Kaufmann, 2006, p. 35). 

1.2 Geschiedenis van de Situationisten 

 

November 1952: vier mensen richten de Lettrist International op in Aubervilliers. Het is 

belangrijk hierbij de historische achtergrond te schetsen. Het culturele en politieke klimaat in 

het Frankrijk van net na de bevrijding was erg kleurloos. De decadentie van voordien 

revolutionaire kunststromingen zoals het Surrealisme werd steeds duidelijker en kon door de 

toenmalige artistieke elite niet meer worden genegeerd. Kunstwerken werden gebruikt voor 

reclamedoeleinden en tentoongesteld in kunstgalerijen van de bourgeoisie. Enkel buiten de 

landsgrenzen kon de stroming nog een zekere geloofwaardigheid behouden, voornamelijk 

dankzij de CoBrA-beweging in België en Denemarken. Ook het poitieke veld leed aan 

bloedarmoede, met als enige echte linkse alternatief voor de partijen van de bourgeoisie de 

Franse Communistische Partij (Jappe, 1999). 

 

Kapitalistische modernisatie heeft in Frankrijk langer op zich laten wachten dan in de 

buurlanden, maar de evolutie heeft zich er veel plotser en schokkender voorgedaan, waardoor 

de invloed van deze veranderingen vooral voor de jongere generatie erg ingrijpend was. De 

Lettristen waren de eersten die in deze ontwikkelingen de fundamenten zagen van een nieuw 

soort klassenstrijd. In 1953, na zich te ontdoen van de meeste volgelingen, werden de 

Internationale Lettristen teruggebracht tot nog een handvol kernleden, waaronder Guy 

Debord, Michèle Bernstein (Debord‟s toenmalige vriendin) en Gil Wolman. Tussen 1952 en 

1954 verschenen 4 edities van het tijdschrift Internationale Lettriste en tussen 1954 en 1957 

verschenen de 29 edities van het Potlatch, waarin Debord veel van zijn belangrijkste ideeëen 

voor het eerst op papier zette. Karakteristiek voor de groep is de schijnbare paradox die 

bestond in een queeste naar complete chaos, en de strenge regels waaraan het zijn leden 

onderwierp (Jappe, 1999, p. 52). 

 

De uiteindelijk breuk tussen Debord en Isou‟s Lettristen kwam er door het zogenaamde 

Chaplin-incident. Hoewel het hier duidelijk slechts om een openlijke manifestatie gaat van 

een dieperliggende ideologische breuk tussen de twee mannen, kan de gebeurtenis gezien 

worden als een katalysator, als een transitiemoment in de geschiedenis van de Situationisten. 

Op 29 oktober 1952 verstoren Debord en zijn directe kompanen (Wolman, Berna en Braun) 

een persconferentie van Charlie Chaplin, die in het Ritz Hotel in Parijs zijn film Limelight 

komt voorstellen. Ze breken door politiebarrières en bekogelen de ster met een traktaat 

genaamd „Finis les pieds plats‟. Daarin werd hij er van beschuldigd niet meer te zijn dan een 



product van de commercie, ondanks de vaak anti-reactionaire boodschap in zijn films, en van 

het promoten van een onderdanige houding ten opzichte van repressie.  

Niet alle Lettristen konden zich echter vinden in de tekst van het pamflet. Enkelen, waaronder 

Isou en Lemaître gingen zelfs zo ver zich er publiekelijk van te distantiëren in de krant 

Combat van 1 november 1952. De Lettristen die betrokken waren bij het incident 

distantiëerden zich op hun beurt van wat ze de „reactionaire‟ Lettristische fractie noemden. 

De rechtvaardiging voor hun daad was dat “The most compelling exercise of freedom is the 

destruction of idols, especially when they speak in the name of freedom,” (Levin, 2004, p. 

349). Of zoals Debord later zelf zal schrijven: “The aging of this man, his indecent 

persistence in sprawling his outmoded face over our screens, and the poor affection of this 

poor world who recognizes itself in him, seem to me sufficient reasons for his interruption,” 

(Field, 1999, p. 59). 

 

In de zomer van 1957 wordt in Cosio d‟Arroscia in Italië de Internationale Situationisten 

opgericht. In de beginjaren draait de creatieve output van de beweging vooral rond de 

voortrekkers Debord en zijn vriend, de Deense schilder Asger Jorn. De twee werken samen 

aan enkele collageboeken, die in extreem gelimiteerde oplages verschijnen: Fin de 

Copenhague (1957) en het bekendere Mémoires (1959). Mémoires bestaat uitsluitend uit 

bestaand materiaal zoals stripverhalen en advertenties, die verknipt en geplakt werden om een 

nieuw geheel te vormen, en vertelt in essentie de geschiedenis van de Internationale 

Lettristen. Rond dezelfde tijd maakt Debord ook zijn eerste film met beelden, getiteld Sur le 

passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps (Jappe, 1999, p. 66-

7). Het belangrijkste thema in deze beginjaren was het dagelijkse leven en de revolutionaire 

transformatie er van. Het boek Revolution of Everyday Life van Henri Lefebvre had 

ongetwijfeld een diepgaande invloed op de Situationisten in die tijd (1999, p. 72-5). 

Na 1962 speelt het verhaal van de Situationisten zich vooral in Frankrijk af. De groep, 

waarvan de gemiddelde leeftijd rond deze tijd de 20 niet oversteeg, opereerde vooral 

ondergronds, maar zal uiteindelijk minstens gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor één van 

de meest tumultueuze periodes in het Frankrijk van na de Tweede Wereldoorlog (1999, p. 

81). 

 

1.2.1. Mei ’68 en het einde van de SI 

 

De beslissende fase van wat later bekend zal worden als de opstanden van mei ‟68, wordt 

reeds in 1966 ingezet met het zogenaamde „Schandaal van Straatsburg‟. Enkele radicale 

studenten met Situationistische sympathieën worden er verkozen als voorzitters van de 



studentenraad van hun campus. Met de fondsen van de universiteit drukken de studenten een 

Situationistisch getint pamflet, getiteld De la misère en milieu étudiant. De auteur is de 

Tunesische student Mustapha Khayati. Zijn voorstel is om de gehele raad, die volgens het 

pamflet niets anders is dan een mechanisme om studenten te integreren in een maatschappij 

die voor hen onaanvaardbaar is, te ontbinden (1999, p. 82). Er is geen ruimte hier om de 

gebeurtenissen van die woelige meimaand nogmaals in detail te gaan vertellen, maar het is 

wel interessant om in te gaan op de rol die de Situationisten gespeeld hebben in het hele 

gebeuren. 

Jappe (1999) stelt dat de plaats van de beweging in de moderne geschiedenis voor een groot 

stuk bepaald is door de manier waarop deze gebeurtenissen hun theorieën bevestigd hebben. 

Mei ‟68 was voor hen het bewijs dat iets als een revolutie wel degelijk kon in een moderne 

maatschappij. Vaak worden de opstanden louter gelinkt aan enkele misnoegde studenten, 

maar: 

 

“the simplifying label of “student revolt” has served to distort the real picture. It has 

to be remembered that 1968 witnessed the first, and until now the only, general 

wildcat strike in history, with over ten million workers downing tools and a large 

portion of them occupying their workplaces,” (1999, p. 100-1). 

 

Van belang is ook dat de Situationisten correct waren in hun voorspelling dat de drijvende 

kracht achter een dergelijke revolutie niet een economische crisis zou zijn met daarmee 

gepaard gaande looneisen:  

 

“For several weeks, though, every agency of authority abdicated its role, a feeling of 

“everything is possible” prevailed, the upside-down world was set back on its feet – 

in short, a historical event occurred, but it was one that affected individuals in their 

most intimate and everyday being. One, too, that showed beyond doubt that a very 

large number of people yearned inwardly for a completely different life and that this 

desire, once it found expression, could quickly bring a modern state to its knees: 

exactly what the SI had always said,” (1999, p. 101). 

 

Veel Situationistische slogans vonden tijdens de opstand de weg naar een groter publiek, vaak 

doordat ze herhaaldelijk gescandeerd of in de vorm van graffiti opdoken in de stad. Enkele 

voorbeelden (Lambert, 1988; Knabb, 2006):  

 

 In the décor of the spectacle, the eye meets only things and their prices. 

  



 Boredom is counterrevolutionary. 

 

We don‟t want a world where the guarantee of not dying of starvation brings the risk 

of dying of boredom. 

 

 Remain unadapted. 

 

The prospect of finding pleasure tomorrow will never compensate for today‟s 

boredom. 

  

Na deze periode kende de beweging een grote populariteit, die er voor zorgde dat velen zich 

wilden aansluiten, ook in het buitenland. Daardoor ontstond de noodzaak tot nationale 

afdelingen, die elk hun editie van het tijdschrift Internationale Situationniste publiceerden. 

Deze populariteit was echter tegenstrijdig met alles waar de beweging voor stond, waardoor 

ze zich op haar hoogtepunt eigenlijk al in de terminale fase bevond. Vele nieuwe leden die 

niet bekwaam genoeg geacht werden, werden systematisch bedankt voor de bewezen 

diensten, waardoor uiteindelijk enkel nog Debord en twee anderen de organisatie uitmaakten. 

In 1972 was de Situationniste Internationale dood en begraven (Jappe, 1999, p. 101-2). 

Debord geeft, samen met de Italiaanse Situationist Gianfranco Sanguinetti een verklaring 

voor deze gebeurtenissen in het boek La Véritable Scission dans l‟Internationale (1998). Ze 

zien de rol van de organisatie deels als uitgespeeld, omdat veel van hun radicale ideeën 

gemeengoed geworden zijn in vele conflicten over de gehele wereld, maar geven ook toe dat 

het teveel aan leden aan de basis van de crisis binnen de beweging lag. Zo ontstonden er al 

gauw onoverkomelijke meningsverschillen over wat de relatie betrof tussen enerzijds 

„cultuur‟ en anderzijds „revolutie‟.  

Waar de Situationisten volgens Jappe (1999) echter het meest gefaald hebben, is dat hun 

theorie, of althans de fijnere punten er van, er nooit in geslaagd is om echte bekendheid te 

verwerven buiten de universiteiten en intellectuele kringen (1999, p. 103). 

 

De gebeurtenissen van mei ‟68 hebben de figuur van Guy Debord een korte periode in het 

voetlicht geplaatst. Hij was echter nooit erg belust op overdreven aandacht voor zijn persoon, 

en zeker niet wanneer deze aandacht afkomstig was van dezelfde maatschappij die hij zo 

verachtte. Het gevolg was dat hij in de nasleep van die woelige meimaand zichzelf nog meer 

terugtrok in de ontoegankelijkheid (1999, p. 105). 

 



II. Situationistische theorie: inleiding tot de belangrijkste ideeën 

 

“Our central purpose is the construction of situations, that is, the concrete construction of  

temporary settings of life and their transformation into a higher, passionate nature,” schreef 

Guy Debord in 1957 (Debord, in McDonough 2004), daarmee meteen de naam verklarend 

van zijn beweging. 

 

2.1 Spektakel 

 

Debord‟s meest ontwikkelde analyse van het Spektakel schreef hij neer in La Société du 

Spectacle (1967), maar de basis er voor had hij al veel eerder ontwikkeld; reeds bij het 

ontstaan van de Situationniste Internationale in 1957 (Trier, 2007, p. 69). 

Verreweg de meest diepgaande en tegelijk begrijpelijk uiteenzetting van wat Debord nu 

precies bedoelt wanneer hij het over het Spektakel en de Spektakelmaatschappij heeft is te 

vinden in de vrij recente intellectuele biografie van Anselm Jappe (1999, p. 1-44). Hij plaatst 

Debord‟s hele denken binnen de traditie van het Marxisme. De Spektakelmaatschappij is 

volgens hem de hoogst ontwikkelde vorm van een maatschappij die gebasseerd is op 

goederenproductie en consumptie, en warenfetisjisme. Dit laatste is het fenomeen dat sociale 

relaties tussen mensen in een kapitalistische samenleving zich voordoen als relaties tussen 

dingen. Marx introduceerde deze term in sectie 4 van het eerste hoofdstuk van Het Kapitaal 

(1867). Daarin legt hij uit (1867, p. 57): “Op het eerste gezicht schijnt de waar een alledaags 

en eenvoudig ding te zijn. Uit haar analyse blijkt dat het een bijzonder lastig ding is, vol met 

metafysische spitsvondigheden en theologische grillen.”  

Waar komen deze „metafysische spitsvondigheden‟ dan vandaan?  

 

“Kennelijk uit deze vorm zelf. De gelijkheid van de menselijke arbeid krijgt de 

concrete vorm van de gelijke waardesubstantie van het arbeidsproduct; de meting van 

de besteding van menselijke arbeidskracht via de tijdsduur krijgt de vorm van 

waardegrootte van het arbeidsproduct; en, tenslotte, de verhoudingen tussen de 

producenten (in welke verhoudingen de maatschappelijke bepalingen van hun soorten 

arbeid zich doen blijken) krijgen de vorm van een maatschappelijke verhouding van 

de arbeidsproducten. Het geheimzinnige van de warenvorm ligt dus eenvoudig in de 

omstandigheid dat deze vorm voor de mensen het maatschappelijk karakter van hun 

eigen arbeid weerspiegeld als het concrete karakter van de arbeidsproducten zelf, als 

de maatschappelijk-natuurlijke eigenschappen van deze dingen; hierdoor wordt ook 

de maatschappelijke verhouding van de producenten tot hun totale arbeid 



weerspiegeld als een buiten hen om bestaande maatschappelijke verhouding van 

voorwerpen,” (1867, p. 57). 

 

Volgens Marx worden dus de maatschappelijke verhoudingen tussen mensen vervangen door 

verhoudingen tussen dingen. In Debord‟s werk is overduidelijk de moderne echo te horen van 

deze theorie. Hij maakt dit zelf expliciet in these 36 van Society of the Spectacle: “The 

fetishism of the commodity – the domination of society by “intagible as well as tangible 

things” – attains its ultimate fulfillment in the spectacle, where the real world is replaced by a 

selection of images which are projected above it, yet which at the same time succeed in 

making themselves regarded as the epitome of reality (1967, p. 17).” 

Het Spektakel is de tweede stap in de ontwikkeling van de vervreemding waar Marx het over 

heeft. De eerste stap was een verschuiving van het „zijn‟ naar „hebben‟, de tweede is die van 

het „hebben‟ naar het „schijnen‟:  

  

“The first stage of economy‟s domination of social life brought about and evident 

degradation of being into having – human fulfillment was no longer equated with 

what one was, but with what one possessed. The present stage in which social life has 

become completely dominated by the accumulated productions of the economy, is 

bringing about a general shift from having to appearing – all „having‟ must now 

derive its immediate prestige and its ultimate purpose from appearances. (…) (1967, 

p. 10-11). 

  

 De analyse die Debord maakt is gebasseerd op de ervaring van de verarming van het 

dagdagelijkse leven en de fragmentatie van het leven in steeds verder uiteenliggende „sferen‟, 

en het verdwijnen van elk unitair aspect in de maatschappij. Het Spektakel is het terug 

samenbrengen van deze gescheiden sferen, maar enkel op het niveau van het beeld: alles wat 

afwezig is in het echte leven is in de beelden van het Spektakel terug te vinden, als een 

samenraapsel van onafhankelijke representaties. Een voorbeeld hiervan zijn filmsterren, die 

een combinatie van menselijke eigenschappen en joie de vivre voorstellen (Jappe, 2009, p. 6-

7). Op dit specifieke thema zal ik verder ingaan tijdens mijn eigen analyse van de filmversie 

van La Société du Spectacle in hoofdstuk V. 

 

Individuen die van elkaar gescheiden zijn kunnen hun eenheid enkel ervaren in het Spektakel. 

Ze worden echter enkel samengebracht in hun „afgescheidenheid‟, omdat het Spektakel een 

monopolie heeft op iedere vorm van communicatie en er éénrichtingsverkeer van maakt in 

diens eigen voordeel. De boodschap is simpel: een voortdurende rechtvaardiging en 

bevestiging van de maatschappij zoals zij is (dus van het Spektakel en de productievorm die 



aan zijn oorsprong liggen). De voorwaarde (en het product) is een passieve en beschouwende 

houding bij het individu. Enkel een geïsoleerd individu heeft nood aan het Spektakel en dus 

moet het er voor zorgen dat dit gevoel van isolatie permanent blijft. 

Het Spektakel is echter meer dan alleen beelden, het is ook het geheel van sociale activiteiten 

die het gebruikt voor eigen doeleinden en een voortdurende reproductie van zichzelf. Van 

stadsplanning tot politieke partijen van om het even welke strekking, van kunst tot 

wetenschap, van het dagdagelijkse leven tot de diepste menselijke passies en verlangens; 

overal wordt de realiteit vervangen door representaties. Deze beelden zijn per definitie 

vervormd: ze geven niet de maatschappij weer zoals zij in werkelijkheid is, maar zijn zo 

georganiseerd dat zij tegemoet komen aan de noden van een deel van deze maatschappij.  

 

“The Spectacle presents itself as a vast inaccessible reality that can never be 

questioned. Its sole message is: “What appears is good, what is good appears.” The 

passive acceptance it demands is already effectively imposed by its monopoly of 

appearances, its manner of appearing without allowing any reply (1967, p. 9-10)” 

 

Dit heeft echter gevolgen voor de reële sociale activiteiten van de gehele maatschappij, en dus 

ook van diegenen die deze beelden louter kunnen aanschouwen. Elke vorm van macht in de 

menselijke geschiedenis is volgens Jappe (1999) gebasseerd geweest op een of andere leugen. 

Bij het Spektakel is dit niet anders: als de hoogst ontwikkelde machtsvorm die ooit bestaan 

heeft, is het tegelijk ook de meest leugenachtige. Dit is noodzakelijk omdat het tevens de 

meest overbodige en dus minst gerechtvaardigde (Jappe, 1999, p. 7). 

De kern van het probleem is echter niet het beeld of de representatie op zich, maar de 

maatschappij die deze beelden nodig heeft. Representaties en beelden hebben zich 

onafhankelijk ontwikkeld en zijn ontsnapt aan menselijke controle. Ze spreken ons aan in een 

altijd maar doorgaande monoloog die alle mogelijkheid op dialoog vernietigt (p. 8). In die zin 

is het Spektakel een moderne versie van religie. Religie bestond uit het projecteren van 

menselijke krachten in de hemel, waar het de vorm aannam van een god die zich had 

afgescheiden van de mens. Hoe meer kracht toegewezen werd aan deze god, hoe machtelozer 

de mens zich voelde. De beschouwing van deze krachten is dus omgekeerd evenredig met de 

ervaring van het echte leven, tot op het punt dat zelfs de meest banale gebaren door iemand 

anders lijken te worden uitgevoerd. In het Spektakel en in religie krijgt elk moment in het 

leven, elk idee en elk gebaar slechts betekenis na bevestiging van buitenaf (1999, p. 8). Dit 

alles is volgens Jappe niet het gevolg van een niet te stuiten technologische vooruitgang, zoals 

vaak verkeerdelijk wordt aangenomen, maar wel van de reeds bestaande breuklijnen binnen 

de maatschappij, namelijk die van de macht. Elke macht in de geschiedenis heeft een 

spectaculair kantje gehad. Het is echter pas recent dat er voldoende middelen voorhanden zijn 



voor het Spektakel om niet enkel zijn dominantie over elk aspect van het leven te 

manifesteren, maar ook om de maatschappij zo te organiseren dat zij het best beantwoord aan 

haar eigen noden. Het heeft dit bereikt dankzij de productie van materiële goederen die 

isolatie en afgescheidenheid promoten; van auto‟s tot televisietoestellen (p. 8-9) 

 

De spectaculaire trend in het kapitalisme kende een geleidelijke start tijdens de jaren ‟20 en is 

na de Tweede Wereldoorlog enorm in kracht toegenomen.  In de jaren ‟60 kende het zijn 

grootste bloeiperiode: er was de mogelijkheid tot het vergroten van de productie en werd 

gezorgd voor een betere verdeling van de rijkdom. Deze ontwikkeling zorgde er voor dat een 

revolutie vanwege de arbeidersklasse erg onwaarschijnlijk werd: de economische 

beweegredenen daartoe waren praktisch afwezig. Critici stelden zich de vraag wat men nu 

zou moeten aanvangen met de overvloed aan middelen die binnen handbereik waren. De 

algemene ervaring was echter dat het leven van de gewone man in de straat ondanks deze 

positieve tendensen er niet bevredigender op was geworden (1999, p. 3). 

 

De versie of incarnatie van het Spektakel die de grootste keuze aan goederen aanbiedt zal 

volgens Debord uiteindelijk overwinnen (Debord, 1967, §110). Elk afzonderlijk 

consumptiegoed houdt een belofte tot bevrediging in die voort komt uit de consumptie van 

het geheel. Zodra het onafwendbare moment van desillusie voorvalt – geen enkel 

consumptiegoed is in staat om die belofte waar te maken - duikt er al iets nieuws op dat 

dezelfde belofte maakt. Deze scheiding tussen goederen en menselijke behoeftes heeft het 

ontstaan mogelijk gemaakt van objecten die absoluut nutteloos, maar toch zeer gegeerd zijn. 

Debord haalt in zijn boek het ondertussen wat voorbijgestreefde voorbeeld aan van 

sleutelhangers (1999, p. 10), maar het is uiteraard niet zo moeilijk om voorbeelden te vinden 

uit het dagelijks leven in 2010. Economische productie is geëvolueerd van een middel tot een 

doel op zich. Het Spektakel is zijn expressievorm: het doel is de reproductie van de 

voorwaarden van zijn voortbestaan. In plaats van werkelijke verlangens in te lossen, creëert 

en manipuleert de economie in zijn spectaculaire vorm deze om tot het eenvoudige pseudo-

verlangen dat de autonome economie zou mogen blijven regeren (Jappe, 1993, p. 11). 

 

In een maatschappij die georganiseerd is rond consumptie, maakt men enkel deel uit van het 

sociale leven in de rol van consument. Het Spektakel produceert apatische toeschouwers en 

beschermt zichzelf op deze manier tegen elke vorm van kritiek. Passiviteit eerder dan actie, 

beschouwen eerder dan denken, worden de gangbare tendensen en wegen naar een 

materialisme dat geen grenzen meer kent. In ontwikkelde samenlevingen is overleven in de 

zin van het invullen van de basisbehoeften eten, drinken en een schuilplaats voor de grote 

massa al lang geen probleem meer (behalve voor die bevolkinsgroep die arm wordt gehouden 



en symbool staat voor wat er gebeurt als men weigert mee te draaien in het raderwerk). “The 

„standard of survival‟, like its twin the „standard of boredom‟ is raised but the nature of the 

standard does not change. Desires are degraded or displaced into needs and maintained as 

needs,” schrijft de Amerikaanse cultuurcriticus Greil Marcus (2002, p. 8).  

 

“The feedom of conversation is being lost. If earlier it was a matter of course to take 

interest in one‟s partner, this is now replaced by inquiry into the price of his shoes or 

his umbrella,” (Marcus, 2002, p. 8).  

 

De voorwaarden van het leven en het belang van geld drukken een stempel op iedere 

potentieel betekenisvolle sociale interactie. In de korte vierde these van zijn boek La Société 

du Spectacle vat Debord dit idee op zijn eigen onnavolgbare wijze samen in één zin: “The 

Spectacle is not a collection of images; it is a social relation between people that is mediated 

by images,” (Debord, 1983, p .7). 

Marcus maakt gebruik van de metafoor van de theatervoorstelling om het concept van het 

Spektakel duidelijk te maken:  

 

“What this theme involves is not so much the concerns and sorrows of individuals, in 

which they might be able to help one naother, as the overall picture. It is as if one 

were trapped in a theater and had to follow the events on the stage whether one 

wanted to or not, had to make them again and again, willingly or unwillingly, the 

subject of one‟s thought and speech,” (Marcus, 2002, p. 9).  

 

Hij haalt er Rozanov‟s definitie van nihilisme bij: „de show is afgelopen, het publiek staat op. 

Het is tijd om de jassen te nemen en naar huis te gaan. Het publiek draait zich om: er zijn 

geen jassen meer en geen huis om naar toe te gaan (Marcus, 2002, p. 9)‟. Debord verwoordt 

het zelf in zijn boek op minder poëtische wijze:  “The spectator feels at home nowhere, 

because the spectacle is everywhere,” (Debord, 1983, p. 16, §30).  

De bestaansreden van de Situationisten was om een antwoord te geven op deze wanhopige 

staat van de wereld, om acties te voeren en handelingen te verrichten die aan de toeschouwers 

lieten zien dat zij niet meer dan toeschouwers zijn, ze te confronteren met de werkelijkheid en 

aan te zetten tot verandering, op welk niveau dan ook. Ze verwezen naar, spraken vol lof over 

en analyseerden incidenten die de contradicties van de moderne maatschappij zoals zij die 

zagen, dramatiseerden en uitvergroten, zoals bijvoorbeeld de grote rassenrellen in Watts, Los 

Angeles. Deze acties waren volgens hen manifestaties van de échte veldslagen en breuklijnen 

binnen de maatschappij (Jappe, 1999). 

 



In een poging het concept van het Spektakel nog toegankelijker te maken voor wie nog steeds 

verdwaalt in het doolhof van abstracties, maakt Trier (2007, p. 69) de vergelijking met de 

Hollywoodfilm The Matrix. Het volstaat om het woord „spectacle‟ in het citaat van Anselm 

Jappe te vervangen door „the matrix‟ om de betekenis van het concept te verhelderen:  

 

“Debord‟s analysis is based on the everyday experience of the impoverishment of 

life, its fragmentation into more and more widely separated spheres, and the 

disappearance of any unitary aspect from society. The spectacle consists in the 

reunification of separate aspects at the level of the image. Everything life lacks is to 

be found within the spectacle, conceived of as an ensemble of independent 

representation. “Separation is the alpha and omega of the spectacle”, and individuals, 

separated from one another, can rediscover unity only within the spectacle, where 

“images detached from every aspect of life merge into a common stream”. 

Individuals are reunited solely “In their separateness”, for the spectacle monopolizes 

all communication to its own advantage and makes it one way only. The spectacle 

speaks, “social atoms” listen. And the message is One: an incessant justification of 

the existing society, which is to say the spectacle itself, over the mode of production 

that has given rise to it. For this purpose, the spectacle has no need of sophisticated 

arguments; all it needs is to be the only voice, and sure of no response whatsoever. Its 

first prerequisite, therefore, and at the same time its chief product, is the passivity of a 

contemplative attituted. Only an individual “isolated” amidst the “atomized masses” 

could feel any need for the spectacle, and consequently the spectacle must bend every 

effort to reinforce the individual‟s isolation (Trier, p. 69/ Jappe, 1999, pp. 6-7). 

 

De theorie van het Spektakel heeft later een grote invloed gehad op de postmodernisten, 

waaronder de bekende Franse filosoof Jean Baudrillard, meerbepaald in zijn simulacrum-

theorie. Baudrillard neemt de definitie van de Spektakelmaatschappij over, maar ziet het als 

een systeem dat onophoudelijk naar zichzelf verwijst, volledig los van elke materiële basis. 

„Tekens‟ verwijzen hier niet meer naar een achterliggende realiteit, maar worden de realiteit 

(Jappe, A. 1999, p. 133). 

In het Spektakel lijkt elke kans op individuele expressie onmogelijk. Toch staat Debord er op 

dat ondanks de vervreemding van het dagelijks leven die mogelijkheden nog steeds heel reëel 

zijn. De „kritische kunst‟ die Debord en de Situationisten ontwikkelden om de pacifiërende en 

sociaal-controlerende macht van het Spektakel uit te dagen werd détournement genoemd 

(Trier, 2007, p. 69).  

 



2.2 Détournement 

 

Kunst heeft bij de Situationisten slechts bestaansrecht als zij kritisch is. In het tijdschrift 

Internationale Situationniste vinden we veel voorbeelden van détournement in de vorm van 

cartoons waarbij de tekstballonnen werden herschreven, of advertenties die van nieuwe 

slogans worden voorzien (Trier, 2007, p. 70). Het woord duikt voor het eerst op bij de 

Lettristen in hun tijdschrift Lettriste Internationale  n° 3 (1953): “Un procédé décisif pour 

l‟avenir de la communication: le détournement des phrases.” En twee jaar later opnieuw in 

Potlatch n° 24 (1955): “L‟usage du détournement fait maintenant l‟objet d‟une étude 

exhaustive, entreprise en collaboration par deux lettristes. Cette étude paraîtra en son temps, 

et laissera peu de choses à dire sur la question,” (Marie, 2009, p. 58). Maar het eigenlijk idee 

is al veel ouder en komt van de Franse dichter Isidore Ducasse, die zichzelf Comte de 

Lautreamont noemde. Lautreamont was een marginaal figuur binnen het Franse symbolisme 

van de 19e eeuw. Hij werd geboren in 1846 en stierf op amper 24 jarige leeftijd (Guerlac, 

1988). Tijdens zijn leven schreef hij slechts twee werken: Les Chants de Maldoror en 

Poésies. In Poésies 2 heeft hij het onder andere over „plagiaat‟. These 207 uit het boek La 

Société du Spectacle is rechtstreeks van hem overgenomen en beschrijft het fundament van de 

theorie en praktijk van détournement (2009, p. 59):  

 

“Ideas improve. The meaning of words play a role in that improvement. Plagiarism is 

necessary. Progress depends on it. It sticks close to an author‟s phrasing, exploits his 

expressions, deletes a false idea, replaces it with the right one,” (Debord, 1983, p. 

113).  

 

Ook Pascal ging Debord voor in zijn visie op „plagiaat‟, wanneer hij in noot 65 van zijn 

Pensées schrijft: “Qu‟on ne dise pas que je n‟ai rien dit de nouveau: la disposition des 

matières est nouvelle. … Quand on joue à la paume, c‟est une même balle don‟t joue l‟un et 

l‟autre, mais l‟un le place mieux,” (Marie, 2009, p. 61). Debord zag in détournement een 

manier om uit de impasse te komen die het artistieke veld in Europa zo plaagde na de Tweede 

Wereldoorlog. 

 

2.2.1. Soorten en toepassing 

 

Er zijn twee verschillende vormen van détournement: mineur, waarbij slechts beperkte 

fragmenten van een totaalbeeld omgezet worden, en abusif, “détournement de proposition 

prémonitoire, qui est au contraire celui dont un élément significatif en soit fait l‟objet; 



élément qui tirera du nouveau rapprochement une portée differente. Un slogan de Saint-Just, 

une séquence d‟Eisenstein par exemple,” (Marie, 2009, p. 65). Bij het eerste wordt een 

element dat op zichzelf niet belangrijk is in een nieuwe context geplaatst om van daaruit een 

nieuwe betekenis te krijgen. Voorbeelden zijn „gewone‟ foto‟s, krantenknispels of een zin met 

een neutrale aard. Het tweede is het omzetten van een element dat op zichzelf wel al 

betekenis heeft, maar door het wijzigen van de context een verandering in betekenis 

ondergaat, bijvoorbeeld een slogan van Saint-Just, of een sequentie uit een film van 

Eisenstein. 

Het doel van détournement is niet een modebewuste bricolage van found footage, maar een 

preciezere uitdrukking, of een uitdrukking die poëtisch of gevoelsmatig meer impact heeft 

dan het origineel, en dit vanuit het standpunt van bewustwording omtrent de realiteit van het 

Spektakel en het streven naar een authentieke invulling van het eigen leven (2009, p. 65). 

In 1956 verscheen de Mode d‟emploi du détournement, geschreven door Debord en Wolman, 

waarin de fundamenten van het concept verder uiteen worden gezet en werkbaar worden 

gemaakt. Er wordt onder meer verwezen naar het beroemde schilderij van Marcel Duchamp 

LHOOQ, dat als voorbeeld geld van kunst die rebelleert tegen de kunst van de burgerij. Het 

werk in kwestie is een reproductie van de Mona Lisa waarop een snor getekend is. Dit is 

volgens Debord en Wolman niet meer voldoende: “Since the opposition to the bourgeois 

notion of art and artistic genius has become pretty much old hat, Marcel Duchamp‟s 

drawing of a mustache on the Mona Lisa is no more interesting than the original version of 

that painting.” Ze roepen op tot een negatie van de negatie.  

Een voorwaarde om aan détournement te kunnen doen is het elimineren van elke notie van 

persoonlijk bezit van ideeën. Ideeën en kunstwerken van allerlei aard moeten namelijk 

beschikbaar zijn om te kunnen worden „gedétourneerd‟. Détournement is in dat opzicht ook 

een manier om de obsessie van de bourgeoisie met originaliteit en het privé-bezit van ideeën 

en gedachtengoed te overstijgen (Jappe, 1999, p. 59). In de breedste zin van het woord is 

Debord‟s hele visie op de maatschappij hierop gestoeld: alle ingrediënten voor een authentiek 

en vrij leven zijn reeds aanwezig, zowel wat cultuur als technologie betreft. Het punt is de 

puzzelstukken zo te leggen dat ze de juiste betekenis krijgen in het kader van de boodschap 

die men wil overbrengen (Jappe, 1999, p. 61). 

 

Het artikel van Debord en Wolman bevat ook enkele enkele praktische inzichten over hoe het 

concept kan toegepast worden op het medium film. Ze gaan zelfs zo ver om te beweren dat 

détournement hierin het mooist en meest efficiënt tot uitting zou komen: “The powers of film 

are so extensive, and the absence of coördination of those powers is so glaring, that virtually 

any film that is above the miserable average can provide matter for endless polemics among 

spectators or professional critics.” Het is echter het conformisme van de filmmakers die hen 



belet om de revolutionaire mogelijkheden van het medium te ontdekken. Als voorbeeld 

noemen ze Griffith‟s epos Birth of a nation: onmiskenbaar één van de belangrijkste films in 

de geschiedenis van de cinema door zijn talrijke innovaties, maar door de racistische 

boodschap is de film het volgens de Situationisten niet waard om bekeken te worden. Het zou 

echter een spijtige zaak zijn voor de cinema als geheel om te doen alsof de film nooit bestaan 

heeft. De film détourneren en op die manier de booschap veranderen, kan in dit geval een 

oplossing zijn (Knabb, 2006, p. 14-21). 

 

Détournement is een techniek die de vraag naar autoriteit en transmissie wazig maakt: wie is 

de auteur van een gedetourneerde tekst? Wie brengt iets over en wat is precies de boodschap? 

(Kaufmann, 2006, p. 36). Debord en Wolman definiëren het als “the mutual interference of 

two worlds of feeling, or the bringing together of two independent expression” (Knabb, 2006, 

p. 17) die, door hun plaatsing ten opzichte van elkaar de originele elementen overstijgen en 

een synthetische organisatie produceren met een groter effect (Field, 1999, p. 55) 

 

2.3 Urbanisme en Dérivé 

 

Daarnaast is door de Situationisten ook veel geschreven over ruimtelijkheid en meer bepaald 

stadsplanning en architectuur van openbare gebouwen en publieke plaatsen. In de context van 

deze scriptie is dit aspect van de Situationistische theorie niet prioritair, maar voor de 

volledigheid en om te illustreren hoe alomvatten en praktijkgericht dit denken was lijkt het 

me aangewezen om enkele zaken hier kort aan te raken. 

 

2.3.1. Urbanisme 

 

“Psychogeography sets for itself the study of the precise laws and specific effects of  

 the geographical environment, whether consciously organized or not, on the emotions  

 and behavior of individuals,” (Debord/Knabb, 2006, p. 8). 

 

Dit citaat uit de pre-Situationistische tekst Introduction to a Critique of Urban Geography uit 

1955 bevat het uitgangspunt voor wat Debord en zijn volgelingen later zullen schrijven over 

de rol die publieke ruimtes spelen bij de (on)vrijheid van het individu. 

Het was vooral de Nederlander Constant die de kritiek op het unitaire urbanisme binnen het 

Situationisme vertegenwoordigde met het pamflet A Different City for a Different Life (1959). 



Daarin betoogde hij dat de moderne visie op stadsplanning er bewust voor zorgt dat mensen 

ingesloten worden in een saaie en steriele omgeving: 

 

“Social relations there become impossible. Newly built neighbourhoods have only 

two themes, which govern everything: traffic circulation and household comfort,” 

(Constant, 1959, geciteerd in McDonough, 2002, p. 95). 

 

De Situationisten zelf zien het moderne, unitaire urbanisme en stadsplanning als alweer een 

manier waarop de gevestigde machten zichzelf in stand houden, namelijk door zich voor te 

doen als een manier om de samenleving te organiseren tot een coherent geheel, om orde te 

brengen in de chaos, of om het met andere woorden te omschrijven; een homogene en 

makkelijk te domineren massa te creëren (McDonough, 2002, p. 103). 

In dezelfde tekst reikt Constant meteen een alternatief en een nieuwe visie op stadsplanning 

aan: 

 

“ (…), we set up the image of the covered city, where layout thoroughfares and 

isolated buildings has given way to a continuous spatial construction, elevated above 

the ground, and which will include groups of dwellings as well as public spaces 

(permitting modifications of purpose depending on the needs of the moment). Since 

all traffic, in the functional sense, will pass underneath or on overhead terraces, 

streets can be done away with. The great number of different traversable spaces of 

which the city is composed form a vast and complex social space.” (Constant, 

1959/McDonough, 2002, p. 95). 

 

Twee jaar later schreef de Belgische Situationist Raoul Vaneigem Comments against 

Urbanism (McDonough, 2002, p. 119), dat oorspronkelijk verscheen in Internationale 

Situationniste °6.  Daarin weidt de auteur uit over het ongemakkelijke gevoel dat veroorzaakt 

wordt door moderne architectuur en de link tussen de Situationistische kritiek van het 

Spektakel en het moderne urbanisme: 

 

“Urbanism and information are complementary in capitalist and “anticapitalist” 

societies – they organize silence,” (2002, p. 120) 

 

Vaneigem ziet in het urbanisme een manier om de sociale hiërarchie in de ruimte te 

projecteren zonder dat daarbij een conflictsituatie ontstaat. Wegen, tuinen en aangeplante 

bossen zorgen dat het aangenaam wordt voor het individu om zich bij deze organisatie van de 

samenleving neer te leggen. 



 

“The capitalist training of space is nothing but training in a space where you lose 

your shadow, and end up losing yourself by dint of seeking yourself in what you are 

not. … The layout of a city, its streets, walls, and neighbourhoods form that many 

signs of a strange conditioning. What sign should we recognize as our own? … The 

revolution will also be the perpetual creation of signs that belong to everyone,” 

(2002, p. 121). 

 

2.3.2. Dérive 

 

In 1958, in de tweede editie van Internationale Situationniste, schrijft Debord zijn Theory of 

the Dérive neer: 

 

“a technique of rapid passage through varied ambiences. Dérives involve playful-

constructive behavior and awareness of psychogeographical effects. … In a dérive 

one or more persons during a certain period drop their relations, their work and 

leisure activities, and all their other usual motives for movement and action, and let 

themselves be drawn by the attractions of the terrain and the encounters they find 

there. Chance is a less important factor in this activity than one might think: from a 

dérive point of view cities have psychogeographical contours, with constant currents, 

fixed points and vortexes that strongly discourage entry into or exit from certain 

zones,” (Knabb, 2006, p. 62). 

 

Dérive is dus een techniek voor het individu om zich te onttrekken aan de diverse 

invloedsferen die het urbanisme over hem heeft en zich op een nieuwe en vrije manieren te 

bewegen in het landschap. In de tekst verwijst hij naar een studie van de socioloog Chombart 

de Lauwe getiteld Paris et l‟agglomération parisienne (1952). De Lauwe stelt dat een 

stedelijke buurt niet enkel bepaald wordt door geografische en economische factoren, maar 

door het beeld dat de bewoners binnen en buiten die buurt er van hebben. Ter illustratie 

volgde hij de bewegingen buitenshuis van een studente in het 16e Arrondissement van Parijs 

gedurende een jaar, om tot de conclusie te komen dat er geen significante afwijkingen waren 

buiten de driehoek universiteit, woning en de woning van haar pianoleraar. Voor Debord is de 

dérive een reactie tegen deze vernauwing van het menselijke leven. Het is tevens een manier 

om inzicht te krijgen in de „psychogeografische kaart‟ van de moderne stad: 

 



“Beyond the discovery of unities of ambience, of their main components and their 

spatial localization, one comes to perceive their principal axes of passage, their exits 

and their defenses. One arrives at the central hypothesis of the existence of 

psychogeographical pivotal points. One measures the distances that actually separate 

two regions of a city, distances that may have little relation with the physical distance 

between them,” (Knabb, 2006). 

 

 

 



III. Debord en film 

 

3.1 Debord en filmcultuur 

 

Het lijkt haast vanzelfsprekend dat de auteur die zijn leven wijdt aan het uitwerken van een 

concept met de tot de verbeelding sprekende titel Spektakelmaatschappij het één en ander te 

vertellen zal hebben over beeldcultuur. In dit hoofdstuk zal ik eerst enkele belangrijke punten 

van Debord‟s kritiek op de cultuur van representatie via beelden bespreken, om daarna een 

schets te maken van de man als filmmaker. 

 

In de hierboven uiteengezette theorie van het Spektakel wordt al veel duidelijk over zijn visie 

op beeldcultuur. Er zijn echter passages in La Société du Spectacle waar hij specifiekere 

verwijzingen maakt naar filmcultuur en meerbepaald sterren:  

 

 “Stars – spectacular representations of living human being – project this general 

banality into images of permitted roles. As specialists of apparent life, stars serve as 

superficial objects that people can identify with in order to compensate for the 

fragmented productive specializations that they actually live. The function of these 

celebrities is to act out various lifestyles or socio-political viewpoints in a full, totally 

free manner. … But the activities o these stars are not eally free, and they offer no 

real choices,” (Debord, 1983, p. 29) 

 

“The agent of the spectacle who is put on stage as a star is the opposite of and 

individual; he is as clearly the enemy of his own individuality as of the individuality 

of others. Entering the spectacle as a model to be identified with, he renounces all 

autonomous qualities in order to identify himself with the general law of obedience to 

the succession of things. The stars of consumption, though outwardly representing 

different personality types, actually show each of these types enjoying equal acces to, 

and deriving equal happiness from, the entire realm of consumption …,” (Debord, 

1983, p. 29-30). 

 

Deze quotes zullen tevens van belang zijn tijdens de analyse in hoofdstuk V. 

 

“The satisfaction that no longer comes from using the commodities produced in 

abundance is now sought through recognition of their value as commodities. 

Consumers are filled with religious fervour for the sovereign freedom of commodities 



whose use has become an end in itself. Waves of enthusiasm for particular products 

are propagated by all the communications media. A film sparks a fashion craze; a 

magazine publicizes night spots which in turn spin off different lines of products,” 

(Debord, 1983, p. 33). 

 

Hier stelt Debord film gelijk met andere communicatiemedia die er enkel op uit zijn het 

Spektakel en zijn productievormen verder te reproduceren. Toch is zijn visie op film 

complexer dan dat, zoals duidelijk wordt in de filmversie van La Société du Spectacle, 

wanneer op een zwarte achtergrond de volgende tekst verschijnt:   

 

“What the spectacle has taken from reality must be taken back from it. The 

spectacular expropriators must be expropriated in their turn. The world has already 

been filmed. The point now is to change it,” (Knabb, 2003,  p. 52). 

 

Dit is een détournement van de 11e these van Marx over Feuerbach: “Les philosophes n‟ont 

fait qu‟interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe, c‟est de le transformer.” 

Film is voor Debord dus geen nieuwe manier om de wereld te interpreteren, maar moet gezien 

worden als een noodzakelijke historische actie. Debord specifieert dit in de volgende these in 

de film: “het punt is om effectief deel te nemen aan de gemeenschappelijke dialoog en het 

spel die tot nu toe enkel gerepresenteerd zijn door poëtisch en artistiek werk”. Men kan zich 

afvragen of dit gesimplifiëerd zou willen zeggen dat Debord het dagelijks leven wil doen 

lijken op wat getoond wordt in de film en andere kunst, met als doel de „eenheid‟ van 

kunstwerken  te introduceren in het dagelijks leven, door middel van het construeren van 

situaties. 

 

Het Spektakel is in Debord‟s geval dus niet te lezen als synoniem voor de spectaculariteit van 

film, maar wel een historische en socio-economische conditie, een „Weltanschauung‟ die zich 

manifesteert in verschillende spectaculaire fenomenen, waaronder dus ook cinema. De 

verwarring in het gebruik van de term is het gevolg van Debord‟s eigen variatie in gebruik. 

Zo worden in these 1 en 2 van La Société du Spectacle 2 betekenissen van de term door elkaar 

gebruikt. In het ene geval gaat het om „beelden van de wereld‟ en in het andere om het 

Spektakel als allegorie van de “huidige sociale organisatie van de verlamming van 

geschiedenis en geheugen, … het valse bewustzijn van de tijd,” (McDonough, 2002, p. 324-

5). 

Er bestaat binnen de Situationistische kritiek dus een complexe relatie tussen cinema en 

Spektakel. Het is namelijk enkel een bepaalde vorm van cinema waar de Situationisten zich 

tegen verzetten, namelijk de klassieke, commerciële, geïndustrialiseerde en narratieve films. 



Daarom roepen de Situationisten op tot een alternatieve vorm van films maken: de 

Situationistische of niet-spectaculaire cinema. Daarbij moet men vanzelfsprekend – zoals de 

Belgische Situationist Raoul Vaneigem reeds vlug door had – opletten dat men van deze 

weigering van klassieke cinema geen spektakel op zich gaat maken. Daarom moet de 

weigering van het Spektakel zich in zowel vorm als inhoud manifesteren (2002, p. 326). 

 

De situationist René Viénet (1968) stelt dat cinema zich er als hulpmiddel toe leent om het 

heden als een historisch probleem te bestuderen en zo processen van reïficatie te ontmantelen. 

In films komt namelijk het zogenaamde „probleem van representatie‟ in de geschiedenis naar 

voor. De Situationistische film moet deze representatie voortdurend in vraag stellen en de 

krachtlijnen in de maatschappij, die door de klassieke cinema toegedekt worden, blootleggen. 

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van détournement in de film, zowel visueel als acoustisch. 

Daar zijn verschillende mogelijkheden voor: zo kan men er voor kiezen om significanten en 

niet-significante elementen naast elkaar plaatsen en uit hun context halen om een gevoel van 

vervreemding en ontheemding op te wekken; een volledige film aan détournement ontwerpen 

door de voice-over te veranderen; de geschiedenis filmisch herschrijven om theoretische 

bevindingen te illustreren of tijden een dérive-sessie een cinema binnengaan en zelf een film 

op een bepaalde manier interpreteren (2002, p. 327-30). 

Détournement is echter niet de enige reden voor het belang van film bij de Situationisten. 

Viénet geloofde namelijk dat de cinematografische beleving de geschreven articulatie van 

bepaalde problemen kon intensifiëren (2002, p. 231). 

 

3.1.1. Godard 

 

Dat Debord niet altijd evenveel sympathie had voor wie zich met film- of beeldcultuur 

bezighield, zal niemand verbazen. Maar de Franse ster-regisseur Jean-Luc Godard moest het 

wel het meest ontgelden. Dit had een specifieke reden. Levin (1989, in Bogdanov) stelt: 

“Debord‟s cinema is strikingly reminiscent of films that an American public would be much 

more familiar with, but they were never shown in America, even when they were being 

screened in France. I‟m thinking specifically of the films of someone like Jean-Luc Godard, 

and this is no accident. Polemically put, I would go so far to say Godard learend a vast 

quantity of what is most interesting in his oeuvre from Debord. Something as far as I know 

Godard never explicitly admitted, but the parallels are striking.” 

Debord heeft Godard altijd veracht, op zijn typische, medogenloze wijze. Hij beschuldigde de 

Nouvelle-vague regisseur er van zijn ideeën te gepikt te hebben zonder ze te begrijpen (Jappe, 

1999, p. 99). In het artikel Cinema and Revolution uit 1969 (Knabb, 2006, p. 378), dat 



verscheen in het twaalfde en laatste nummer van Internationale Situationniste, krijgt Godard 

er verder van langs. In Le Monde van 8 juli 1969 verschijnt een lovende rescensie van 

Godard‟s Le Gaie Savoir, in het kader van het filmfestival van Berlijn. De journalist (J.P. 

Picaper) drukt zijn bewondering uit voor de manier waarop de regisseur zijn zelfkritiek naar 

nieuwe hoogtes brengt door het projecteren van sequenties die volledig in het duister gefilmd 

zijn of de toeschouwers voor een haast ondraaglijke periode voor een wit scherm plaatst. De 

kritiek van de situationisten op deze duidelijk verwijzing naar de Lettristische film (met als 

hoogtepunt Hurlements en faveur de Sade) is niet mals:  

 

“We can see that Godard, following the latest fashions as always, is adopting a 

destructive style just as belatedly plagiarized and pointless as all the rest of his work, 

this negation having been expressed in the cinema before he had even begun the long 

series of pretentious pseudoinnovations that aroused such enthousiasm among student 

audiences during the previous period (Knabb, 2006, p. 378)”  

 

Godard wordt in de rest van het artikel verder afgebroken – op de typische Situationistische 

wijze – omwille van zijn compleet gebrek aan originaliteit en vermeende Maoistische 

gedachtengoed (Knabb, 2006, p. 378-9). Eerder, in Internationale Situationniste #10 (1966) 

was al een artikel verschenen met de titel The Role of Godard. Daarin werd de regisseur er 

van beschuldigd zogenaamde revolutionaire technieken te gebruiken om een soort pseudo-

vrijheid te promoten. De subjectiviteit waar Godard voor wordt geprezen is volgens de 

Situationisten “on the level of a concierge educated by the mass media,” (Knabb, 2006, p. 

228). Godard maakt volgens hen gebruik van een karikatuur van vrijheid, “a marketable junk, 

in place of the authentic,” (2006, p. 229). Hij wordt er van beschuldigt, net zoals de in die tijd 

opkomende pop-art beweging, met zijn collage-kunst mee te werken aan de coöptatie van het 

begrip détournement in de dominante cultuur.  

 

“In fact, the collage, made famous by cubism during the dissolution of plastic art, is 

only a particular case (a destructive moment) of détournement: it is displacement, the 

infidelity of the element. … The acceptance of devaluation is now being extended to 

a method of combining neutral and indefinitely interchangeable elements. Godard is a 

particularly boring example of such a use without negation, without affirmation, and 

without quality,” (2006, p. 230).  

 

Kort gezegd: Godard claimt het gebruik van détournement in de film als een eigen uitvinding. 

Dit is echter niet wat de situationisten het meeste stoort. Wel dat hij de techniek niet gebruikt 

om kritiek te leveren op de maatschappij, maar als plat entertainment. Toch is de cinema als 



middel voor revolutionaire communicatie niet in zichzelf leugenachtig omdat Godard ze 

aangeraakt heeft, menen de Situationisten in 1969. “Several new filmmakers in various 

countries are currently attempting to utilize films as means of revolutionary critique, and 

some of them will partially succeed in this,” (2006, p. 379). De situationistische posities en 

methodes voor het maken van cinema zijn hierbij uiteraard het belangrijkste. Deze werden 

eerder door René Viénet uiteengezet in The Situationists and the New Forms of Action 

Against Politics and Art, verschenen in Internationale Situationniste #11 (1967). Viénet 

beveelt het gebruik aan van televisienieuws, trailers voor films en bovenal reclamespots om 

nieuwe films te maken. Cinema leent zich volgens hem uitstekend voor het onderzoek van het 

heden als een historisch probleem en het ontmantelen van de processen van verzakelijking, 

een mogelijkheid die een regisseur als Godard niet benut:  

 

“He Godard might well coöpt the above – lift a word from it or an idea like that 

concerning filmed advertisements – but he will never be capable of anything but 

brandishing little novelties picked up elsewhere: images or star words of the era, 

which definitely have a resonance, but one he can‟t grasp …. He really is a child of 

Mao and Coca-Cola. … The cinema enables one to express anything, just like an 

article, a book, a leaflet or a poster. This is why we should henceforth require that 

each situationist be capable of making a film as of writing an article,” (Knabb, 2006, 

p. 277).  

 

3.2 De Regisseur  

 

Debord heeft zichzelf altijd omschreven als een filmmaker en zag dit als zijn enige werkelijke 

métier  (Jappe, 1999). Marie (2009) haalt in het voorwoord van zijn boek dan ook terecht aan 

dat zowel zijn leven, zijn geschreven werk als zijn films moeten gezien worden als stukjes 

van eenzelfde puzzel (2009, p. 10). Toch lijkt het in zeker opzicht paradoxaal dat de auteur 

van een boek als La Société du Spectacle, met zijn diepgaande kritiek op de beeldcultuur, zich 

bezighield met het maken van films. Deze redenering komt vaak naar voor in de literatuur 

rond zijn persoon, maar is eigenlijk het resultaat van een te oppervlakkige lezing van zijn 

werk. De kritische theorie van het Spektakel kan niet eenvoudigweg teruggebracht worden op 

de onmogelijkheid om alles met eigen ogen waar te nemen (zoals vele postmodernistische 

theoretici tegenwoordig doen als ze het over communciatie, beelden en simulatie hebben), en 

dat men als gevolg daarvan afhankelijk is van onbetrouwbare communicatiemiddelen. Het 

probleem is echter niet enkel de onbetrouwbaarheid van het beeld dat naar een specifieke 

realiteit verwijst, maar ook de toestand van de voorgestelde realiteit: “The critique of the 



Spectacle should help us understand not only how television speaks of Bosnia, but also the 

much more important question of why such a war occurs” (Jappe, 1999, p. 134). Het gaat dus 

niet om een verwerping van of vijandigheid ten opzichte van louter beeldcultuur, maar om de 

vaak meer subtiele en complexe aspecten van de wisselwerking tussen de wereld van de 

representaties en de „echte‟ wereld, of de realiteit, zoals hierboven in  3.1 reeds aangehaald. 

In het voorwoord van Panégyrique wijdt hij zelf enkele woorden hier aan:  

 

“The reigning deceptions of the time are on the point of causing us to forget that truth 

may also be displayed by the means of images. An image that has not been 

deliberately separated from its meaning can add great precision and certainty to 

knowledge.” (Debord, 2004, p. 3).  

 

Het beeld an sich wordt dus niet bekritiseerd - en integendeel zelfs nuttig bevonden als 

instrument van kritiek - maar wel de beeld-vorm als uitbreiding van de waarde-vorm zoals 

deze bij Marx voor komt (Jappe, 1999, p. 134-5). Een interessant vraagstuk dringt zich echter 

op in deze context. Jappe (1999) schuift dit ook expliciet naar voor, maar blijft het antwoord 

verder schuldig:  

 

“The dificulty of gauging the real possibilities of the Situationist critique and its 

practical application was exacerbated too by the lack of any answer to the question 

whether the critique of the spectacle is itself part of the spectacle or just how it might 

be possible to position oneself outside the spectacle,” (Jappe, 1999, p. 145).  

 

De rigoureuze strengheid waarmee de Situationisten bijna alle vormen van verzet tegen het 

systeem als „spectaculaire tegenstand‟ zagen, die uiteindelijk enkel tot doel had de 

voortzetting van de Spektakelmaatschappij, doen inderdaad de vraag rijzen naar waar hun 

eigen ideeën in dit verband te plaatsen zijn (Jappe, 1999, p. 145); een vraag waar we in het 

bestek van deze scriptie ook niet verder op in zullen gaan, maar het blijft desalniettemin een 

interessant punt van kritiek. 

 

3.2.1 Montagetheorie 

 

Tom Levin, in een interview voor de documentaire On the passage of a few people through a 

rather brief moment in time: The Situationist International, 1956-1972 (Bogdanov, 1989), 

zegt dat het meest markante aan Debord‟s films is dat ze essentieel opgebouwd zijn uit 

citaten, zowel op de soundtrack, die zinnen en uitspraken bevat afkomstig van diverse 



bronnen (Nietzsche, Hegel, Marx, artikels uit de krant, advertenties, …) en de beelden zelf, 

afkomstig uit belangrijk en minder belangrijke werken in de geschiedenis van de cinema, 

journaals, boeken en magazines.  

Giorgio Agamben (2008) stelt zich in zijn artikel Difference and repetion: on Guy Debord‟s 

films de vraag waarom Debord net voor cinema koos, en nooit voor poëzie (zoals Isou) of 

schilderkunst (zoals Jorn). De verklaring ziet hij in de sterke band die er is tussen cinema en 

geschiedenis, en de specifieke functie van het beeld en zijn historische karakter. De mens is 

ook, zo haalt hij aan, het enige dier dat geïnteresseerd blijft in afbeeldingen als hij ze als 

dusdanig herkend heeft. Men kan bijvoorbeeld wel een aap lokken met een afbeelding van 

een banaan, maar wanneer deze ziet dat het om een afbeelding gaat zal hij er al gauw geen 

aandacht meer aan schenken. De mens daarentegen blijft naar museums gaan om 

schilderkunst te bewonderen en vertoeft uren in cinemazalen of voor de televisie.  

Onze ervaring van de geschiedenis gaat via beelden: “Historical experience is obtained by the 

image, and the images themselves are charged with history.” (Agamben, 2008, p. 329). De 

geschiedenis waar het hier over gaat is een messiaanse geschiedenis. Deze heeft 2 

karakteristieken: ten eerste is het een geschiedenis van heil, ten tweede een finale, 

eschatologische geschiedenis waar iets beëindigd en beoordeeld dient te worden. In deze 

vorm van geschiedenis heeft elk moment een historische lading, omdat de messias op elk 

moment zijn intrede kan doen.  Het is deze geschiedenis die Debord gemeen heeft met de 

Jean-Luc Godard van Histoires du cinema, dezelfde Godard die een belangrijk paradigma van 

Debord overnam, namelijk dat het specifieke karakter van cinema zijn oorsprong vindt in 

montage. 

Er zijn 2 transcendentale voorwaarden van montage, die Debord niet uitvond maar wel aan 

het licht bracht: herhaling en stops (2008, p. 329-30). 

„Herhaling‟ vindt als psychologisch concept zij oorsprong bij Kierkegaard, Nietzsche, 

Heidegger en Deleuze. Het is niet bedoelt als een terugkeren van het identieke, maar het 

opnieuw mogelijk maken van wat ooit was, wat meteen ook de belangrijke overeenkomst is 

tussen herhaling en geheugen. Het geheugen is het orgaan dat de realiteit moduleert voor ons: 

het zet wat reëel is om in wat mogelijk is en wat mogelijk is in wat reëel is. Dit is precies wat 

cinema doet. Hieruit halen beelden dan ook hun historisch en messiaans belang: ze zijn een 

manier om macht en mogelijkheid te projecteren naar wat per definitie onomogelijk is, 

namelijk het verleden. Hier ligt de kern van het grote onderscheid dat Debord – nooit 

expliciet echter – maakt tussen cinema en media. Media geeft feiten weer waar we als 

toeschouwer machteloos tegenover staan en promoot een beschouwende en passieve houding 

bij de kijker. Door middel van herhaling (van bijvoorbeeld beelden uit een nieuwsuitzending) 

opent Debord opnieuw de mogelijkheden van deze voldongen feiten (2008, pp. 331-2). In het 

kader hiervan kunnen we ook de dialectiek van het geheugen en vergeetachtigheid aanhalen, 



waarbij het geheugen ons herinnert aan wat verdwenen is zonder een spoort na te laten. 

Volgens iemand als Kaufmann (2001) was het niet Debord‟s bedoeling om terug op te roepen 

wat verloren is gegaan, maar het erkennen van de verdwijning. De film Hurlements en faveur 

de Sade is in essentie een visueel essay met dit als hoofdthema (Kaufmann, 2001, p. 25). 

Het tweede element dat Agamben (2008) bespreekt is „stoppage‟ of blokkering. Dit is de 

techniek die zorgt dat cinema veel vergelijkbaarder is met poëzie dan met proza. Net zoals 

woorden bij poëzie kan men beelden een halt toe roepen en uit de stroom van betekenis halen, 

met andere woorden ze onttrekken aan de narratieve kracht (2008, pp. 331-2). 

Het beeld dat door deze beide elementen bewerkt is, is een medium dat niet oplost in wat het 

zichtbaar maakt, maar zich daarentegen kenbaar maakt alszijnde een medium (2008, p. 333). 

Guy Debord toont ons in zijn cinematografisch oeuvre telkens zulke beelden. Het beeld als 

beeld is geen weergave meer van iets, het is beeldloos. Deze „beeldloosheid‟ kan op 2 

manieren getoond worden: 1) als reclame en porno, die zich altijd voordoen alsof er iets meer 

achter de beelden zit; of 2) het „beeld als beeld‟ tonen en zo precies de nadruk leggen op deze 

beeldloosheid. Hiertussen beweegt zich de ethiek en de politiek van de cinema (2008, p. 333). 

De beide hierboven beschreven handelingen voeren de messiaanse taak van de cinema uit. 

Deze taak is in de eerste plaats creëren en in het hart van iedere creatieve handeling ligt een 

gebaar van de-creatie, van het ongedaan maken van creatie. Iedere creatieve daad is er één 

van verzet (2008, p. 332). Het beeld dat bewerkt is door herhaling en blokkering is een 

medium dat niet (in de Hegeliaanse zin) verdwijnt in wat het zichtbaar maakt.  Agamben 

(2008) noemt het een pure means, “one that shows itself as such” (2008, p. 333). 

 

De Lettrist Isidore Isou onderscheidde twee fases in de kunst (niet enkel in film, maar in alle 

vormen van kunst): de „amplic phase‟ en de „chiseling phase‟. In de eerste fase worden de 

standaardmethodes en de woordenschat van de kunst ontwikkeld, in de tweede fase worden 

de verworvenheden uit de eerste fase verworpen (Field, 1999, p. 56). Isou was de maker van 

de eerste zogenaamde discrépante film Traité de bave et d‟éternité. De discrépante film wordt 

gekenmerkt door een radicale scheiding van woord en beeld, de twee fundamenten van de 

klassieke film, daarmee deze connectie, noodzakelijk voor narratieve cinema, volledig 

verwerpend (Field, 1999, p. 57).  Om de klassieke narratieve continuïteit geen kans te geven, 

maakt Debord gebruik van externe subjecten die hij uit hun context haalt. Zijn doel daarmee 

was echter niet om de vorm teniet te doen, maar om de rol van elk beeld in het Spektakel 

bloot de leggen door middel van het medium film (Levin, 2004, p. 419). Debord gaat echter 

verder dan Isou in het gebruik van de discrépante techniek: 

 

“While Isou allows for constructed meaning in discrepant cinema, however 

abstracted or obscured, Debord rejects films as projector (and constructor) of 



meaning. Whatever meaning may be inferred from his films comes from images and 

words that signal the very spectacularity of the medium,” (Field, 1999, p. 61). 

 

Debord‟s films zijn zonder subject en hebben ook geen auteur die verantwoordelijk kan 

gesteld worden voor de beelden. Debord is, ook als filmmaker, een strateeg, en strategische 

kunst is onpersoonlijk (Kaufmann, 2006, p. 236). 

 

Thomas Levin ziet in Debord‟s cinematografische productie 2 Leitmotieven: 

1. De analyse en aanranding van cinematografische conventie als middel om de syntax en de 

ideologische bouwstenen van het Spektakel bloot te leggen. 

2. Het intentioneel opvoeren van verwarring als een weigering van de valse coherentie in het 

Spektakel en een reflectie op het irrationalisme van het laat-kapitalisme. 

De „onbegrijpelijkheid‟ van het dagelijkse leven moet in de film ook duidelijk merkbaar zijn, 

wil deze werkelijk kritisch zijn (McDonough, 2003, p. 358). 

 

Verder valt er nog wat zeggen over de overeenkomsten en verschillen tussen het werk van 

Debord en dat van de Russische regisseur Eisenstein. Sergei Eisenstein (1898-1948) was één 

van de pioniers van de moderne cinema. Hij was sterk Marxistisch geïnspireerd en maakte 

vooral revolutionaire films. Zijn bekendste films zijn Battleship Potemkin (1925) en October 

(1928). Verder heeft Eisenstein ook een montagetheorie ontwkkeld, de zogenaamde “montage 

of attractions”, die een aanval inhield op de zintuigen van zijn publiek (Cook, 2004, p. 122-3). 

Het grote verschil, volgens Marie (2009, 173-4), is dat Eisenstein zijn publiek met deze 

techniek vooral wilde „bewerken‟, en in die zin waren zijn films vaak – ondanks het feit dat 

zij technisch en intellectueel van een toen ongezien niveau waren - niet meer dan platte 

politieke propaganda. Debord daarentegen zoekt naar gesprekspartners, ondanks zijn 

misprijzen ten opzichte van de kijker. Het werk van Debord bevat zijn eigen kritiek, iets wat 

bij Eisenstein, hoewel er overeenkomsten zijn in de montagetechniek, niet het geval is. 

 

“La perspective de Debord est d‟abord et beaucoup plus justement et véritablement, 

dans le dispositif cinématographique, l‟exposé le plus juste de sa pensée, de sa 

critique, au risque d‟une rencontre espérée, même différée dans le temps et l‟espace, 

avec des interlocuteurs qui se renconnaîtront,” (2009, p. 174) 

 

Allyson Field (1999) verwijst in haar artikel Hurlements en faveur de Sade: The Negation and 

Surpassing of „Discrepant Cinema‟ ook naar deze overeenkomsten en verschillen tussen 

Debord en Eisenstein: 

 



“Though at first glance the Situationist theory of détournement seems to resemble 

Eisensteinian montage or the collage works of twentieth-century modernists, 

Debord‟s combinations and juxtapositions have a more anarchistic aim: to radically 

undermine the conventions of constructed meaning. Eisenstein‟s goal was to use 

juxtaposition to achieve a “new, higher dimension” of thought, producing a rationally 

determined direction for the spectator‟s cognitive process. In contrast, Debord and 

Wolman write that “détournement is less effective the more it approaches a rational 

reply”. While Eisensteinian montage is necessarily rational, cinematic détournement 

is a rejection of rational tropes,” (1999, p. 67-9) 

 

Oorlog en in het algemeen conflicten tussen mensen zijn steeds erg aanwezig is in Debord‟s 

films. Het is één van zijn fundamentele thema‟s en de beelden zijn vaak afkomstig uit 

archieven of andere films. Hun relatie met de tekst is nooit meteen duidelijk (hoewel Marie‟s 

analyse van La Société du Spectacle enkele zeer aannemelijke voorstellen doet). De beelden, 

schijnbaar willekeurig ten opzichte van elkaar geplaats, roepen een collectieve herinnering op 

aan opstanden en revoltes doorheen de geschiedenis van de mens. Ze verwijzen allemaal naar 

klassenstrijd, de strijd tussen zij die alle hebben en zij die niets hebben, de strijd waar over 

zaken als vrijheid of slavernij beslist wordt. Er zijn vrijwel geen beelden van oorlogen tussen 

gelijk opgaande partijen (behalve in het originele, nooit uitgewerkte script van Hurlements en 

faveur de Sade), zoals bijvoorbeeld de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Debord‟s interesse in 

conflict is al sinds Mémoires erg expliciet, en hij plaatst ook telkens zijn eigen leven in een 

conflictsituatie. De vraag stelt zich of de Spektakelmaatschappij als concept niet het product 

is van een conflictgeladen wereldbeeld, de imaginaire wereld van een geest die haast 

geobsedeerd is door strijd (Kaufmann, 2001, p. 211). 

 

 3.2.2. Cinematografisch Oeuvre 

 

Wat volgt is een overzicht van de films die Debord gedurende zijn leven heeft afgewerkt, met 

een korte bespreking en informatie die van belang is om een totaalbeeld te ontwikkelen van 

zijn cinematografisch oeuvre. Tussen 1952 en 1978 maakte hij 6 films. De films kenden 

weinig succes en er bestaat niet veel kritische lectuur over, behalve enkele toevallige 

krantenrecensies. De reden daarvoor was uiteraard vooral de „moeilijkheidsgraad‟ (2002, p. 

334). Tussen de eerste 3 films en La Société du Spectacle (1973) zit 12 jaar. Het is zijn 

vriendschap met Gerard Lebovici die voor hem de mogelijkheid schept om zich terug op zijn 

oude liefde te storten (1999, p. 108). Als reactie op de aanteigingen na de dood van Lebovici 

in 1984 haalde Debord al zijn films uit circulatie. Het duurde tot 1995 voor ze weer te zien 



waren, in de vorm van een televisieuitzending, samen met zijn allerlaatste film, Guy Debord, 

son art et son temps. 

Debord had meer ideeën voor films dan er uiteindelijk gerealiseerd zijn. In het derde nummer 

van het tijdschrift Internationale Lettriste (augustus 1953) worden 4 Lettristische films 

aangekondigd, waaronder ook La Belle Jeunesse van Debord. Wellicht zijn er sporen van dit 

ongerealiseerde project terug te vinden in Sur le Passage de quelques personnes à travers une 

assez courte unité de temps (1959) en Critique de la Séparation (1961). In zijn pamflet 

Contre le Cinema uit 1964 kondigde Debord nog meer films aan. De meeste daarvan zijn later 

in meer of mindere mate gerealiseerd onder andere namen: Préface à une nouvelle théorie 

werd La Société du Spectacle; delen van Eloge de ce que nous avons aimé vinden we terug in 

In girum imus nocte et consumir igni alsook delen van Portrait d‟Ivan Chtcheglov. Enkel een 

historisch werk over la Fronde ziet nooit het daglicht (Marie, 2009, p. 56). 

 

 

Hurlements en faveur de Sade (1952) 

Debord‟s eerste film maakte hij toen hij amper 21 jaar oud was. Het oorspronkelijke script 

verscheen in april 1952 in de enige uitgave van het tijdschrift Ion. Het is meteen zijn eerste 

publieke manifest. De elementen uit de geluids- en de beeldkolom vormen geen verhaal, zelfs 

niet toevallig. Dit maakt dat Debord‟s versie van discrépant cinema al van bij aanvang 

radicaler is dan Isou‟s (2009, p. 25). 

Op 17 juni van hetzelfde jaar is de definitieve versie van de film af. De beelden zijn 

verdwenen en vervangen door een scherm dat afwisselend volledig zwart en volledig wit is. 

Twee weken later, op 30 juni wordt de film voor het eerst vertoond in de Ciné Club d‟Avant-

garde door Cauliez, in de lokalen van het Musée d‟Homme. De film is amper begonnen of hij 

wordt al stopgezet. Een tweede vetoning volgt op 30 oktober in een kleine zaal in het 

Quartier-Latin. Deze keer zorgt de aanwezigheid van enkele Lettristen er voor dat de film wel 

volledig kan worden afgespeeld (2009, p. 28). 

 

De monotone, in een soort van verwijderde melancholie gedrenkte voice-over die zo 

kenmerkend is voor Debord‟s films is hier al overduidelijk aanwezig (2009, p. 34). Van grote 

invloed hierop was The Naked City (1948) van Jules Dassin. Later heeft deze film ook 

invloed gehad op het gebruik van vogelperspectief en de toon van de proloog in bijvoorbeeld 

La Société du Spectacle (Marie, 2009, p. 52). 

Ook van invloed op Hurlements en faveur de Sade was de schilder Malevitch. Deze werkte 

met zwarte en witte vierkanten op een witte achtergrond. Beide kunstenaars hebben in de 

kunsttak waar ze zich mee bezig hielden in hun eigen tijd op een vergelijkbare manier 



geradicaliseerd (2009, p. 43). In Guy Debord et le problème du maudit, het voorwoord van 

Contre le cinéma (2006, p. 3), bespreekt Asger Jorn de invloed die Hurlements zelf gehad 

heeft op onder andere de schilder Yves Klein (die ten onrechte wordt gezien als één van de 

pioniers van het monochrome schilderij) en de film Hiroshima, mon amour van Alain 

Resnais. Het is interessant om weten dat Klein assistant was bij de eerste publieke vertoning 

van Debord‟s film. In Hiroshima gaat het vooral om de romantische sfeer tussen zij (de 

vrouw uit Nevers) en hij (de man uit Hiroshima), die een afspiegeling lijkt te zijn van de sfeer 

in Hurlements tussen Guy en Barbara: dezelfde figuren, dezelfde nabijheid in de afstand en 

afstand in de nabijheid, “Comme si chacun d‟eux pouvait faire sienne la dernière phrase du 

film: „Nous vivons en efants perdus nos aventures incomplètes.‟” (Marie, 2009, pp. 47-50). 

 

In Hurlements verdwenen niet enkel de beelden van de originele script gepubliceerd in Ions 

maar uiteindelijk ook alle sporen van Lettrisme. Dadaïstische vormen van provocatie werden 

in 1952 al geaccepteerd door de gevestigde orde: ze waren deel van het Spektakel geworden. 

Dit was wat Isou en veel van zijn trouwe volgelingen volgens Debord niet konden begrijpen. 

De woorden “Cinema is dead… if you wish, we can move on to a discussion,” uitgesproken 

aan het begin van de film voeren de intensiteit op: de woorden worden niet, zoals 

oorspronkelijk bedoeld was, door Debord zelf uitgesproken, maar staan op de geluidsband. 

Het publiek wordt dus zowel de beelden van de film als de fysieke verschijning van Debord 

ontzegt (Kaufmann, 2006, p. 23). Terzelfdertijd wijst de uitspraak op het belang om af te 

stappen van de eenrichtingscommunicatie en inherente passiviteit die eigen is aan de moderne 

vormen van culturele consumptie. Het is een oproep tot een kunst met een effectiviteit en 

realisme die de avant-garde sinds het dadaïsme heeft getracht te bereiken. Het is een oproep 

tot een overvloeiing van de realiteit in de wereld van de kunst, en omgekeerd (Kaufmann, 

2006, p. 22). 

 

Kaufmann (2006) ziet in Hurlements één centraal thema: de passie voor het verdwijnen. Er is 

de wettelijke definitie van „verdwijning‟, het artikel 115, waarmee de film opent. Er is de 

verwijzing naar Arthur Carvan, verdwenen in de Golf van Mexico, en de zelfmoord van de 

12-jarige radioster Madeleine Reineri in 1950. Ook Sade uit de titel wou verdwijnen zonder 

een spoor na te laten. Debord zelf wou de eerste 20 jaar van zijn leven volledig achter zich 

laten, wat meteen ook verklaard waarom er haast geen spoor van dat leven terug te vinden is 

in zijn werk (Kaufmann, 2006, p. 26). 

 

De legende wil dat Debord en zijn toenmalige vriendin Michèle Bernstein op het balkon zaten 

tijdens de eerste vertoningen van de film en zakken bloem uitstrooiden over de 

verbouwereerde toeschouwers. Bernstein heeft later verklaard dat zij en Guy voor het einde 



van de film weggingen, het nut niet inziend van de laatste 24 minuten stilte en duisternis 

(Winestine, 2009, p. 14). 

 

Op 1 maart 2009 werd een retrospectieve geprojecteerd van Debord‟s films in het Walter 

Reader Theater in New York door het Film Society of Lincoln Center. Winestine (2009), 

journalist voor het tijdschrift Film Quarterly beschrijft zijn ervaringen bij het zien van Howls 

for Sade: “When the screen suddenly goes black and silent, it creates a palpable shock. There 

is a very strong sense that Debord is saying, „Here‟s what I think, now it‟s your turn to 

respond.‟ At a minimum, to formulate a mental response. And there is a very strong pull to 

respond publicly, out loud,” (Winestine, 2009, p. 14). Winestine gaat verder door te 

beschrijven hoe het publiek, geconfronteerd met vaak totale stilte en duisternis steeds 

onrustiger wordt, in conflict raakt met de uitbaters van de zaal die aanmanen tot stilte en 

overgaan tot geïmproviseerde allianties wanneer één van hen wordt buitengezet. Ongeveer 57 

jaar na zijn eerste vertoning lijkt de film nog steeds het gewenste effect te hebben op zijn 

publiek: de impuls om situaties te creëren. 

 

Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps (1959) 

Trouw aan het idee dat de vernietiging van de oude artistieke waarden – een taak die 

Hurlements en faveur de Sade op zich nam door zijn flagrante negatie van de beeldcultuur - 

niet oneindig kon doorgaan, besloot Debord de reeds bestaande elementen van de kunst van 

het filmmaken op een vernieuwende en positievere manier aan te wenden en dus cinema te 

maken die werkelijk beelden bevatte (Jappe, 1999, p. 108). Sur le passage is de eerste film 

geproduceerd door Asger Jorn. Hij richtte er speciaal de Experimentalfilmskompagni voor op 

(Marie, 2009, p. 69). 

 

In deze film wou Debord voor het eerst fragmenten uit bekende fictiefilms integreren. Hij 

probeerde de rechten te kopen van scenes uit Johnny Guitar, maar dat mislukt. Wat hij wel 

bemachtigde was één van de eerste verschijningen op televisie van de toen nog relatief 

onbekende Nouvelle-vague ster Anna Karina, in een reclame voor Monsavon zeep (Marie, 

2009, p. 71). 

 

Sur le passage heeft een speelduur van slechts 20 minuten en is gefilmd in zwart/wit op 35 

mm in april 1959. In september van datzelfde jaar werd de film gemonteerd. De apatische 

voice-over werd ingesproken door Jean Harnois, Debord zelf en Claude Brabant. Verder werd 

voor de geluidsband nog gebruik gemaakt van opnames van een discussie tijdens de Derde 



Conferentie van de Internationale Situationisten in München, een thema uit The Origin of 

Design van Handel en twee thema‟s uit Caprice #2 van Michel-Richard Delalande. 

Het commentaar bestaat vooral uit gedetourneerde zinnen van klassieke denkers, science-

fiction romans en populaire sociologen. Opmerkelijk is hoe het „spectaculaire‟ in de film 

letterlijk vermeden word door het camerastandpunt te nemen vanuit het gezichtsveld van 

bekende monumenten, in plaats van deze monumenten zelf in beeld te brengen (Knabb, 2003, 

p. 211-2). 

 

Het idee achter de film is volgens Debord zelf “notes on the origins of the situationist 

movement; notes which thus naturally include a reflection on their own language,” (Debord, 

1964). Deze mix van nostalgie en persoonlijke reflectie met theorie is typisch voor Debord‟s 

films (McDonough, p. 350). 

 

In een brief aan André Frankin, een vroeger lid van de Internationale Situationisten, uit 1960 

licht Debord deze film nog verder toe, en dan vooral hoe de vorm van de film zelf een kritiek 

is op het Spektakel: 

 

“Detourned phrases can be found throughout the film, but the majority are in the first 

part. My plan was as follows: The film begins like a typical, technically ordinary 

documentary. Gradually it becomes less clear and more disappointing, which might at 

first seem to be the result of a pretentious “ideological” interpretation of an otherwise 

clear subject, because the text appears increasingly inadequate and pompously 

inflated in relation to the images. The question then arises: What is the subject of this 

film? – which I think represents an irritating and upsetting break with the habitual 

spectacle, ” (Debord, 2009, p. 213). 

 

De vorm van de film komt dus overeen met de inhoud, zoals eigenlijk in elk van Debord‟s 

films het geval is. Ze zijn een portret van de afwezigheid van “echt leven”. 

De reden waarom de film slechts 20 minuten is, is dat Debord de klassieke, strakke vorm van 

de documentaire wou detourneren. Deze bedoeling wordt ook duidelijk wanneer het 

filmmateriaal zelf bewust in beeld wordt gebracht (Debord, 2009, p. 213). Sur le passage is 

een kritiek op het auteurisme: de naïef, individuele expressie is namelijk bankroet. 

 

Het is tevens in deze film dat voor het eerst het thema „Sterren‟ en hun functie en aantrekking 

wordt aangehaald. De sequentie met Anna Karina en de Monsavon zeep illustreert dit: sterren 

worden gecreëerd door de nood die we hebben aan hen, niet door talent of de filmindustrie 

(McDonough, 2003, p. 357). 



 

Critique de la Séparation (1961) 

Ook deze film is geproduceerd door Asger Jorn‟s Dansk-Fransk Experimentalfilmskompagni 

(Marie, 2009, p. 69). Net als Sur le passage duurt deze film slechts 20 minuten en is eveneens 

geschoten in het zwartwit op 35 mm. Het geluid werd opgenomen in de Studio Marignan. 

Caroline Rittener leest de eerste tekst van de film voor, een passage uit André Martinet‟s 

Elements of General Linguistics, de rest van het commentaar word uitsluitend door Debord 

zelf verzorgd. De muziek is van François Couperin en Bodin de Boismortier. De beelden zijn 

afkomstig van strips, paspoortfoto‟s, kranten en andere films. Er worden ook voor het eerst 

ondertitels toegevoegd, die in combinatie met het gesproken commentaar vaak moeilijk te 

volgen zijn, een relatie die in zichzelf kritisch is (Knabb, 2003, p. 213). Deze beeld-geluid 

relatie houdt een weigering van de „economy of “suture”‟ (het assortiment van technieken die 

aangewend worden om de werking van de film in de film zelf te verdoezelen en een coherente 

spectaculaire positie te voorzien voor de kijker). Hierdoor kan de kijker geen spectaculaire 

positie innemen en wordt hij niet in de comfortabele positie van consument geduwd: 

 

“Debord‟s cinema is not a broken mirror fragmenting a homogenous reality but an 

unbroken mirror reflecting a fragmented „reality‟,” (2003, p. 369). 

 

Howard Hampton (2006) schreef over de film in zijn artikel The Devil‟s Envoy: Guy Debord 

and the Cinema of Annihilation: 

 

“By the film‟s been-there-done-that lights, the latest art films were already corpses:; 

their embalmed organs weren‟t even fit for transplant. Debord felt the cinema had to 

be razed along with every other tool of bourgeois and stated socialization. He didn‟t 

want to elevate movies with therapeutic doses of tasteful abstraction …, he sought 

to drive the audience out of the cinema and into the streets, to dispel the hold of 

images over reality and find the terra incognita of a genuinly free world beneath the 

cardboard banality of the present society, “ (2006, p. 60). 

 

Levin (2003) ziet in de film een kritiek op de historische relatie tussen kijker en degene die 

bekeken wordt, waarmee meteen ook de titel van de film betekenis krijgt.  Het Spektakel is 

altijd dat van de overwinnaar, daarom is toegang tot de cinema nodig om „andere‟ beelden te 

kunnen laten zien, om de utopische mogelijkheden van het medium te kunnen tonen; met 

andere woorden, er is een zekere mediageletterdheid nodig om de werking van het medium 

binnen het Spektakel bloot te leggen (McDonough, 2003, p. 371). 



 

La Société du Spectacle (1973) 

Tussen de eerste 3 films en La Société du Spectacle zit een periode van 12 jaar. Het is zijn 

nieuwe vriendschap met de excentrieke impressario Gerard Lebovici die de gunstige 

omstandigheden schept voor deze hernieuwde interesse in een oude passie van Debord, het 

maken van films (Jappe, 1999, p. 108). 

La Société du Spectacle is de verfilming van het gelijknamige boek van Debord uit 1967. Het 

is tegelijk een kritische analyse van de Spektakelmaatschappij en een typevoorbeeld van 

détournement (Trier, 2007, p. 72).  

 

Citaat uit de aankondiging van de film:  

 

“Published in 1967, The Society of the Spectacle is a book whose theoretical insights 

have profoundly influence the new current of social critique that is now more and 

more openly undermining the established world order. Its present cinematic 

adaptation, like the book itself, does not offer a few partial political critiques, but a 

total critique of the existing world; that is, a critique of all aspects of modern 

capitalism and of its general system of illusions,” (Knabb, 2003, p. 221) 

 

In mijn eigen analyse (Hoofdstuk V) zal ik meer uitgebreid stilstaan bij de 

productieachtergrond van deze film. 

 

Réfutation de tous les judgements, tant élogieux qu’hostiles, qui ont été jusqu’ici portés 

sur le film « La Société du spectacle » (1975) 

Réfutation is exact wat de titel zegt: een weerlegging van alle oordelen, zowel positief als 

negatief, op de filmversie van La Société du Spectacle. Het is als het ware een „kritiek op 

filmkritiek‟ (McDonough, 2003). Kaufmann (2001) meent dat hierin zelfs de ware betekenis 

kan gevonden worden van de „originele‟ film, “as if Debord‟s only goal in making The 

Society of the Spectacle was to have an effect, that is, to generate judgments and opinions he 

could subsequently refute.” Debord‟s films waren volgens hem niet gemaakt om mensen iets 

te geven dat ze konden bekijken, maar om zijn vijanden te dwingen zichzelf kenbaar te maken 

en hun aanvallen af te slaan (2001, p. 236). 

 



In girum imus nocte et consumimur igni (1978) 

De titel van Debord‟s zesde film is een Latijnse palindroom. Vertaalt naar het Engels staat er: 

„we turn in the night, consumed by fire‟. In girum werd aangekondigd als zijn laatste film. 

Om zeker te zijn van publiek kocht Lebovici een kleine filmzaal in het Quartier Latin: de 

Studio Cujas (Jappe, 1993, p. 104). 

In de film manifesteert hij zichzelf af als de commandant van een leger van subversie. De 

hele film is doordrongen van militaire metaforen en beelden van veldslagen (1993, p. 113-4). 

Verder wordt in deze film ook veel gebruik gemaakt van de thema‟s water en vuur. Water 

staat voor het voorbijgaan van de tijd. Vandaar ook de citaten van dichters die gebruik 

maakten van deze metafoor: Li Po, Omar Khayyam, Heraclitus, Bossuet en Shelley. Vuur 

staat voor revolutie, jeugd, liefde en passie. Samen vormen deze beide metaforen het beeld 

van de passie die gedoofd word in het voorbijgaan van de tijd (Knabb, 2003, p. 223-4). 

Een ander Leitmotif in de film zijn de travellings over kanalen en gevels van Venetië. Ze 

doen denken aan de beelden die gebruikt worden in toeristische documentaires, maar zijn 

langer en laten vooral het water en gevels zien die enkel opvallend zijn door hun saaiheid. 

Venetië werd gekozen omdat dit de stad is waar de eerste conferentie van de Internationale 

Situationisten plaatsvond. De stad is tevens een voorbeeld van een bijzondere vorm van 

urbanisme, een stokpaardje van de Situationisten (Coppola, 2006, p. 113). 

 

Guy Debord, Son Art, Son Temps (1994) 

Uitgezonden op televisie met La Société du Spectacle en Réfutation de tous les judgements, 

tant élogieux qu‟hostiles, qui ont été jusqu‟ici portés sur le film « La Société du spectacle » 

kort na zijn dood, zoals hij opgedragen had. Het was meteen ook de eerste televisievertoning 

van La Société du Spectacle. Guy Debord, Son Art, Son Temps werd geregisseerd door 

Brigitte Cornand en maakt strikt genomen geen deel uit van Debord‟s oeuvre, hoewel hij er 

uiteraard voor een groot stuk heeft aan  meegewerkt.

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=In_girum_imus_nocte_et_consumimur_igni&action=edit&redlink=1


III. Methodologie 

 

In mijn analyse wil ik een steeds terugkerend element belichten in de filmversie van La 

Société du Spectacle, namelijk de beelden van idolen: bekende politici, modellen, popzangers, 

acteurs… In het eerste deel van het volgend hoofdstuk zal ik een uitbreiding geven op de 

reeds bekende achtergrond bij de film en een bondig overzicht geven van de opbouw van de 

film, waarbij ik me vooral beroep op de structuur die Guy-Claude Marie gebruikt in het boek 

Guy Debord: de son cinéma en son art et en son temps uit 2009. Daarbij zal ik speciaal de 

plaats en de context duidelijk maken van de passages waar idolen hun intrede doen, maar ook 

– hetzij minder nadrukkelijk – die passages waar Debord expliciet gebruik maakt van beelden 

van vrouwelijke sexualiteit. In bepaalde gevallen, zoals bij de beelden van Marilyn Monroe of 

de fragmenten uit Shangai Gesture en Johnny Guitar zullen beiden elkaar overlappen. De 

reden waarom ik mij bij de analyse niet zuiver tot de beelden van idolen beperk is subjectief 

van aard: mijns inziens komt de theorie van het Spektakel en zijn verleidingen het meest 

expliciet naar voor wanneer Debord gebruik maakt van één of beiden soorten beelden in zijn 

films. De onderliggende boodschap die in deze gevallen na de analyse duidelijk wordt is 

volgens mij ook gelijkaardig. Daarom leek het mij aangewezen om niet één van de twee uit te 

sluiten, maar beiden te integreren en in wisselwerking met elkaar te laten optreden, zodat deze 

boodschap optimaal geïllustreerd wordt. 

 

In het tweede deel geeft ik een overzicht van enkele belangrijke bevindingen in de 

zogenaamde Star Studies; een wetenschappelijk veld dat zich bezig houdt met het onderzoek 

naar idolisering, de beeldvorming en de culturele en maatschappelijke waarde van sterren. 

 

Het derde deel is de eigenlijk analyse: hier wordt alles samengebracht. Via analyse van 

specifieke passages in de film wordt teruggekoppeld op Debord‟s eigen theorie omtrent 

sterren en idolisering. Zo wordt duidelijk welke rol deze beelden spelen in de film en hoe ze 

helpen om zijn theorie te ondersteunen en kracht bij te zetten. Ook wordt er verwezen naar de 

Star Studies uit het tweede deel en hoe deze (vaak recentere theorieën) contrasteren of 

instemmen met Debord‟s theorie, en vooral wat we daar zelf uit kunnen leren. 

 

De lezer zal merken dat ik er voor gekozen heb om bij het citeren van de voice-over of tekst 

uit de film gebruik te maken van de Engelse vertaling van Ken Knabb, uit het boek Guy 

Debord: Complete Cinematic Works: Scripts, Stills, Documents (2003). De reden hiervoor is 

dat ik het meest vertrouwd ben met deze vertaling, en dat het in het labyrinth van dubbel 

bodems en abstracties waaruit Debord‟s werk vaak bestaat geen sinecure is om met 

verschillende versies van dezelfde tekst te werken. Bovendien is het merendeel van de 



bronnen waarop ik mij beroep in het Engels geschreven of vertaald, wat er toe bijdraagt dat 

alles als één geheel overkomt. 



IV. Onderzoek  

4.1 Achtergrond 

4.1.1 Productie 

 
 

De crew van La Société Du Spectacle bestaat uit (Douin, Couty, 2005, p. 506): 

Guy Debord: Scenario 

Jean-Jacques Raspaud: Productie-assistent 

Gianfranco Sanguinetti: Productie-assistant 

Suzanne Schiffmann: Documentaliste 

Antonis Georgakis: Cameraman 

Antoine Bonfanti: Geluid 

Martine Barraqué: Montage 

 

De film werd geproduceerd door Simar Films, dat in handen was van Debord‟s goede vriend 

Gérard Lebovici (zie Hoofdstuk I). De voice-over van de film is altijd Guy Debord zelf, 

opgenomen tussen 20 en 26 augustus 1973 in Champot, in de bergen van Auvergne. Hij 

weigerde om op te nemen in een studio (Marie, 2009, p. 92). De muziek is van Michelle 

Corette (2005, p. 506). 

De film bestaat volledig uit archiefbeelden. Lebovici had geen zin om de grote Amerikaanse 

producenten van de films die Debord „citeerde‟ te betalen en huurde daarom al bij voorbaat 

een advocaat in, mocht het ooit tot een proces komen; Georges Kiejman (2005, p. 509). 

 

4.1.2 Structuur van de film 

 

Guy-Claude Marie (2009) deelt de film voor zijn eigen analyse op in 9 sequenties. Hij 

basseert zich daarvoor op uitdrukkingen van gevoelens en theorieën die het tempo van de film 

aanduiden in relatie tot het boek. De titels van de sequenties komen min of meer thematisch 

overeen met de hoofdstukken in het boek (p. 85-6): 

 

Envoi: “Séquence sur Alice” 

Séquence 1: La séparation achevée 

Séquence 2: La négation et la consommation dans la culture 

Séquence 3: La marchandise comme spectacle 

Séquence 4: L‟aménagement du territoire 

Séquence 5: Le temps spectaculaire 



Séquence 6: Temps et histoire 

Séquence 7: Le prolétariat comme sujet et comme représentation (1re partie) 

Séquence 8: Le prolétariat comme sujet et comme représentaion (2e partie) 

Séquence 9: “Séquence des conclusions” 

(2009, p. 7) 

 

Bij mijn onderzoek zal de meeste aandacht uitgaan naar de 3e sequentie, die theses uit 

hoofdstuk 2 en 3 van het boek bevat en gekenmerkt wordt door beelden van diverse populaire 

zangers en politici en “sterren van spectaculaire consumptie” (2009, p 137) zoals Marilyn 

Monroe. 

 

4.1.3 Overzicht van de te bespreken sequenties 

Wat volgt is een overzicht van alle momenten in de film die van belang zijn voor mijn 

onderzoek: 

 

 1. Sequentie over Alice Becker-Ho (0h01‟38”-0h02‟21”) 

 2.  Striptease (0h02‟37”-0h03‟02”) 

 3.  Jonge vrouwen op het strand (0h05‟19”-0h05‟28”) 

 4. Dubbele striptease (0h08‟14”-0h08‟31”) 

 5. Foto van koppel dat tv kijkt (0h08‟32”-0h08‟37”) 

 6. Gezichten van vrouwen (0h13‟09”-0h13‟31”) 

 7. Sequentie uit Johnny Guitar (0h13‟32”-0h14‟44”) 

 8. Wachtrij voor een cinemazaal (0h15‟40”-0h16‟00”) 

 9. Foto‟s naakte jonge vrouwen (0h16‟01”-0h16‟20”) 

 10. Covergirls in zwempak (0h16‟40”-0h17‟27”) 

 11. Johnny Halliday (0h23‟10”-0h23‟29”) 

 12. The Beatles/Eddy Mitchell/Dick Rivers (0h23‟30”-0h24‟07”) 

 13. Marilyn Monroe foto‟s laatste film (0h24‟08”-0h24‟29”) 

 14. Marilyn Monroe II (0h24‟35”-0h24‟51”) 

 15. Exotische jonge vrouwen in kooien (0h27‟05”-0h27‟14”) 

 16. Pin-up girls (0h27‟53”-0h29‟02”) 

 17. Foto liggende vrouw (0h31‟30”-0h31‟37”) 

 18. Johnny Guitar II (0h38‟18”-0h39‟47”) 

 19. Shangai Gesture (0h39‟48”-0h40‟18”) 

 20. Johnny Guitar III (0h44‟52”-0h46‟14”) 

 



4.2 Star Studies 

 

Sterren, idolen van de moderne cultuur, zijn een relatief nieuw onderzoeksgebied en kunnen 

op verschillende manieren bekeken worden. In semiotische zin zijn het clusters van tekens, 

systemen van signifiers of teksten die een bepaalde betekenis communiceren met de kijker. 

Dit is de basis van de Star Studies. Achter deze tekens ligt steeds een echt mensenleven ten 

grondslag: Brad Pitt en Angelina Jolie bestaan ook als fysieke personen in de werkelijkheid. 

Het beeld dat wij van deze fysieke personen en hun leven krijgen is echter sterk 

gemanipuleerd, en dit zowel bewust als onbewust, door toedoen van allerhande media: 

vertegenwoordigers, talkshows, roddelbladen, het werk van de ster zelf, …  Onze kennis van 

sterren is altijd gefilterd door media en het is vruchteloos om te zoeken naar hun ware 

identiteit achter deze façade. Het doel van Star Studies is om de betekenissen van de ster 

bloot te leggen en te contextualiseren binnen grotere discursieve structuren zoals klasse, ras 

en geslacht (Butler, 1998). 

„Star texts‟ bestaan namelijk altijd binnen een bepaalde economische, ideologische en 

psychologische context. Daarvoor is er volgens Butler (1998) steeds nood aan 3 elementen 

die onderlinge samenhang vertonen: star production (het economische aspect), star reception 

(de sociale structuren en de theorie van het subject) en star semiotics (de intertekstualiteit). 

Deze intertekstualiteit is een sleutelcomponent in het begrijpen van sterren en hun betekenis. 

Sterren zijn aanwezig in meer dan één gebied van de media. Deze mediateksten reageren 

onderling op elkaar. De relatie tussen de ster en de verschillende karakters die deze speelt is 

complex en interessant (1998, p. 351). 

 

Hoe is het sterrensysteem ontstaan? We kunnen dit situeren rond 1910, wanneer er een 

overgang plaatsvindt van naamloze lichamen op het scherm die enkel dienen als hulpmiddel 

om personages een fysieke verschijning te geven, naar het verschijnen van artikels over het 

offscreen-leven van sterren. Toen het sterrensysteem vaste vorm had aangenomen en 

voordien anonieme acteurs sterren waren geworden, begon hun afbeelding een sociale rol te 

spelen. Het is namelijk een algemene opvatting dat representaties van sterren de waarden van 

een maatschappij reflecteren. Moderne Star Studies verwerpen dit echter als te simplistisch. 

De vele betekenissen die gelinkt zijn aan sterren maken deel uit van de maatschappij van de 

ster, de ideologie van die bepaalde tijd en plaats. Deze ideologie bestaat uit de waarden en 

concepten die een bepaalde maatschappij in stand houden en die daarbinnen als 

vanzelfsprekend worden aangenomen. Deze waarden en concepten hebben onderling een 

systematische relatie en hebben implicaties op de werkelijkheid en op het vlak van sociale 

relaties tussen mensen. Star Studies onderzoekt dus de betekenissen van beelden van sterren 

in relatie tot ideologieën van klasse, ras en gender (Butler, 1998, p. 345).  Ter illustratie: de 



films van Shirley Temple in de jaren ‟30, ten tijde van de Grote Depressie onderdrukken 

klassegebonden onderwerpen als werk. Het belang van geld wordt verdrongen en in plaats 

daarvan komen de thema‟s liefdadigheid en liefde op het voorplan te staan. De waarden van 

de jaren ‟30 worden dus niet weerspiegeld, maar verwerkt, verdrongen en onderdrukt (1998, 

p. 346). Latere sterren als Marilyn Monroe, die de tegenstelling onschuldig-sexy en ordinair-

glamoureus belichamen, hebben als ideologische functie net de magische oplossing van deze 

tegenstellingen die zij representeren. Dit is een essentiële functie van de ster: het oplossen van 

tegenstellingen die in de sociale sfeer, in het echt leven dus, niet opgelost kunnen worden. In 

die zin hebben ze dezelfde functie als mythes in vroegere tijden: ze doen de kijker 

comfortabel voelen omdat ze fantasie-oplossingen bieden voor sociale problemen die in het 

echt niet kunnen worden opgelost (1998, p. 347) 

 

Laura Mulvey onderscheidt 2 manieren om naar sterren (en dan vooral vrouwlijke sterren) te 

kijken: scopophilia, het plezier van het kijken of voyeurisme en narcisisme of de identificatie 

met de afbeelding of de ondersteuning van het ego. De vrouw connoteert „to-be-looked-at-

ness‟, maar wekt tegelijk ook castratie-angst op. Klassieke cinema maakt de bedreiging van 

de vrouw dragelijk door ze aan onderzoek te onderwerpen en te demystifiëren of er een veilig 

fetishobject van te maken (Mulvey, 1975). 

Veel vrouwlijke sterren zijn gefabriceerde illusies die op maat van het mannelijke verlangen 

gemaakt zijn. De castratie-angst die deze vrouwen belichamen wordt verzacht door hun 

lichamen om te zetten in fetishobjecten. Andere, „gevaarlijkere‟ vrouwen worden vaak in het 

verhaal zelf gestraft (Butler, 1998, p. 348). 

 

Dyer (1991) argumenteert dat de veelheid van betekenissen waaruit een ster bestaat niet 

oneindig is. Ze zijn gefabriceerd door een proces van mediateksten die gelimiteerd zijn in 

bereik. Bovendien zijn deze betekenissen systematisch aan elkaar gelink: “From the 

perspective of ideology, analyses of stars, as images existing in films and other media texts, 

stress their structured polysemy, that is, the finite multiplicity of meanings and affects they 

embody and the attempts so to structure them that some meanings and others are masked or 

displaced‟ (Dyer, 1991). 



4.3 Analyse 

 

4.3.1. Vrouwelijke sexualiteit 

 

Sequenties: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17 

 

Vrouwelijke seksualiteit is, net als beelden van conflict en geweld, een steeds terugkerend 

thema doorheen Debord‟s oeuvre (Field, 1999, p. 61). Dit is reeds duidelijk in de soundtrack 

van de eerste, niet-gerealiseerde, versie van Hurlements en faveur de Sade: 

 

“There are several instances that are later omitted that speak directly of Debord‟s 

preoccupation with sex. About halfway through the film, a voice lists certain 

considerations on sexual relations in France. Against a scene of a boxing match, 

Debord says that almost all girls under fifteen are forbidden to „us‟ – presumably men 

like Debord – and that most perversions are looked down upon by the public at 

large,“ (1999, p. 62-3). 

 

In de uiteindelijke versie van Hurlements komen nog meer uitspraken terug die de sfeer van 

sex en geweld oproepen: Jack the Ripper, Gilles de Rais, de 12-jarige radioster Madeleine 

Reineri die zelfmoord pleegde (1999, p. 63). 

 

Marie (2009) heeft een interessante bedenkingen over de reden voor de overvloed aan 

vrouwelijk naakt in de film:  

 

“Car enfin de quoi le spectacle est-il le spectacle? N‟est ce pas de s‟ancrer sur la 

réalité du désir que le spectacle nourrit son processus d‟aliéantion; et, 

dialectiquement, la séduction spectaculaire n‟arme-t-elle pas, au moins parfois, sa 

fascination sur de très réelles beautés?” (2009, p. 80). 

 

Daar het analyseren van alle beelden van vrouwen in de film afzonderlijk ons te ver zou 

leiden en deze scriptie niet de bedoeling heeft al te veel naar een genderstudie te neigen, gaat 

het hier slechts om een selectie van dergelijke beelden uit de eerste helft van de film. 

 

 

1 – Sequentie over Alice 

 



Beeld: Reeks foto‟s van Alice Becker Ho, in verschillende posities, vaak naakt. Eén foto van 

een naakte blanke en een naakte zwarte vrouw. De muziek stopt abrupt na de laatste foto van 

Alice met pet en sigaret. 

 

Voice-over: Geen. 

 

Analyse: De opmerkelijkste sequentie in de film komt meteen helemaal vooraan. Enkel hier 

wordt gebruik gemaakt van originele beelden, foto‟s van Alice Becker-Ho, vaak met ontbloot 

bovenlijf, die speciaal voor de film zijn gemaakt (Marie, 2009). Er is geen voice-over te 

horen, maar in de ondertitels is de volgende tekst te lezen= 

 

“Since each particular feeling is only a part of life and not life in its entirety, life 

yearns to spread into the full diversity of feelings so as to rediscover itself in the 

whole of this diversity… In love, the separate still exists, but it exists as unified, no 

longer as separate: the living meets the living… This film is dedicated to Alice 

Becker-Ho,” (Knabb, 2003, p. 43) 

 

Dit is in feite een citaat van Hegel. In de reeks foto‟s zit één onderbreking: een foto die niet 

van Alice is, maar 2 naakte vrouwen laat zien, de ene blank en de andere zwart, in een pose 

die pijn lijkt uit te drukken. Deze dames komen in een latere sequentie terug, in een andere 

foto. 

 

De „Sequentie over Alice‟ lijkt een simpele eerbetoon te zijn aan een geliefde, zoals de 

woorden „opgedragen aan..‟ aan het begin van een boek, maar wijkt hier op een paar 

manieren vanaf. 

Zo is er in de eerste plaats het lange citaat van Hegel. In al zijn abstractheid komt deze 

samenkomst van beelden van een geliefde en de filosofische bedenking over ontmoetingen 

neer op een ode aan de liefde. Dankzij deze sequentie maakt dat alles wat er op volgt wat 

lichter verteerbaar overkomt. Het is tevens een oproep aan de kijker om zelf deel te nemen 

aan de zoektocht naar liefde. 

 

De (naakt)foto‟s kunnen een manier zijn om te zeggen: “dit is mijn liefde en iedereen mag ze 

zien”, om een soort openhartigheid uit te drukken die de rest van de film geloofwaardiger kan 

maken. De maker wil laten zien dat hij serieus is over wat hij zegt en geen pose aanneemt, 

maar slechts de hoogstmogelijke authenticiteit nastreeft; vandaar dit persoonlijke manifest 

waarmee hij de film opent.  

 



Waarom kiest Debord er voor om de flow van foto‟s van Alice te onderbreken met die van de 

2 andere vrouwen? Dit kan werken als een veralgemening, een opentrekken van het thema: 

het gaat niet enkel om Alice, maar om alle vrouwen; niet enkel om dé liefde, maar om alle 

liefdes. Dit laatste verklaart ook waarom hij kiest voor 2 vrouwen (een lesbische connotatie) 

van verschillende raciale afkomst. De foto dient ook om het patroon in de montage te breken, 

om er voro te zorgen dat de sequentie niet classificeerbaar is.  

Op het moment dat de foto verschijnt, staat in de ondertitel: “La vie brûle de se réprandre à 

travers la diversité des sentiments”: een voorstelling van de verscheidenheid van gevoelens: 

blank en zwart. 

 

 

2 – Lange striptease 

 

Beeld: Een donkerharige vrouw stript in een exotisch toneeldecor. Ze verscheurt haar slip in 

extase. 

 

Voice over: “Everything that was directly lived has receded into a representation,” (Knabb, 

2003, p. 43) 

 

Analyse: Waarom plaatst Debord dit beeld over het tweede deel van de eerste these van  La 

Société du Spectacle? De these bevat de kern van de hele theorie: in betrekkelijk eenvoudige 

termen wordt het principe uit de doeken gedaan, kort en bondig: het leven wordt niet meer 

„geleefd‟, maar uit de tweede hand ervaren via beelden en andere representaties. De vrouw in 

beeld is aantrekkelijk, naakt en extatisch; ze drukt de aantrekkingskracht van het Spektakel 

uit. Maar tegelijk is duidelijk zichtbaar dat ze acteert: haar overacting ligt er vingerdik op. 

Bovendien wordt niet veel moeite genomen om te verbergen dat het décor waarin ze haar act 

opvoert niet echt is. We worden met andere woorden aangetrokken door deze vrouw, maar 

tegelijk beseffen we dat haar extase slechts een act is. 

Het verscheuren van de slip waarbij de vrouw desondanks nooit helemaal naakt in beeld 

komt, verwijst naar het onvermogen van het Spektakel om behoeftes helemaal te bevredigen, 

waardoor er ook steeds naar teruggekeerd wordt. 

 

Misschien is dit tevens de plaats om een opmerking te maken over de context van de film. Het 

is namelijk opvallend dat Debord vooral vrouwen gebruikt om zijn punt duidelijk te maken. 

Dit kan te maken hebben met het feit dat de maker gewoon een man is, maar ook dat in die 

tijd niet veel advertenties verschenen met mannen in de hoofdrol, zoals Marie (2009, p. 100) 

terecht stelt. 



 

3 – Jonge vrouwen op het strand 

 

Beeld: We zien beelden van jonge meisjes op het strand. Eén staat rechtop en kijkt lachend in 

de camera terwijl ze uit het water lijkt te wandelen. Het andere is een foto van een jonge 

vrouw die in het zand ligt.  

 

Voice-over: “In a world that is really upside-down, the true is a moment of the false,” 

(Knabb, 2003, p. 46) 

 

Analyse: In zijn analyse van La Société du Spectacle zegt Marie (2009) over deze beelden 

van meisjes aan het begin van film: 

  

“Qui pourrait dire que ces images féminines, par delà les archétypes changeants liés 

aux modes éphémères, n‟ont pas aussi quelque réalité dans la séduction et la 

fasciantion qu‟elles excercent? Les expropriateurs doivent être expropriés à leur tour; 

dans leur ambiguïté et contradiction paradoxale ces images, qui sont à la fois celles 

de ces filles de papier glacé enchanteresses de toutes les marchandises mais aussi 

celles de ces corps féminins, probablement parfaits, habitant de leurs sourires notre 

incertaine planète, viennent, dans une sorte d‟inversion des ressorts même de la 

publicité, jouer le rôle de sirènes de cette critique radicale,” (2009, p. 101).  

 

Marie legt hier de nadruk op de link tussen de beelden van deze vrouwen en de realiteit. Hij 

stelt dat Debord gebruik maakt van mooie vrouwen om zijn radicale theorie te promoten, op 

dezelfde manier als reclamecampagnes dat doen. Maar er is een contradictie: de beelden van 

de vrouwen veranderen steeds, omwille van veranderende smaken en trends. De vrouwen in 

de beelden zijn te perfect, ze zijn niet echt en slechts vluchtige beelden, maar hun 

verleidingskracht en fascinatie kan wel echt zijn. Debord maakt gebruik van het onechte om 

de waarheid te promoten, via beelden een haast letterlijke invulling geven van zijn statement 

“Les expropriateurs doivent être expropriés à leur tour”.  

De beelden bevatten op een minder abstract niveau een soort antropologische kritiek: 

vrouwenlichamen worden gebruikt om producten aangenamer te doen overkomen, maar ook 

om het perfecte lichaam te promoten en alle noden op te creëren die daarvoor nodig zijn. Zo 

ontstaat dus de wisselwerking tussen enerzijds de „echte‟ schoonheid van het 

vrouwenlichaam, en de „onechte‟ noden die zij helpt opwekken: “In a world that‟s really 

upside down, the real is a moment of the false.” 

 



4 - Dubbele striptease (0h08’14”-0h08’31”) 

5 – Koppel kijkt tv (0h08’32”-0h08’37”) 

 

Beeld: Twee professionals voeren een striptease uit tegen een zwarte achtergrond. Foto van 

een koppel dat tv kijkt vanuit de sofa. 

 

Voice-over: “In the spectacle, a part of the world represents itself to the world and is superior 

to it. The spectacle is simply the common language of this separation. Spectators are linked 

solely by their one-way relationship to the very center that keeps them isolated from each 

other. The spectacle thus reunites the separated, but it reunites them only in their 

separateness,” (2003, p. 48). 

 

Analyse: Het beeld van het koppel dat tv-kijkt komt er op het moment dat Debord de laatste 

zin van deze these aanvat. De ogen van de geliefden zijn beiden op het scherm gericht. Ze 

zijn samen en beleven dezelfde ervaring (ze kijken naar het Spektakel), maar hebben geen 

oog voor elkaar. Het beeld maakt meteen duidelijk wat Debord in woorden wil zeggen. 

We kunnen deze passage ook linken aan de hierboven besproken Star Studies, namelijk in die 

zin dat toeschouwers zichzelf en anderen enkel zien door de frames die worden aangereikt 

door het Spektakel. 

  

 

6 - Gezichten van vrouwen (0h13’09”-0h13’31”) 

 

Beeld: Foto‟s van mooie vrouwengezichten. 

 

Voice-over: “When art becomes independent and paints its world in dazzling colors, a 

moment of life has grown old. Such a moment cannot be rejuvenated by dazzling colors, it 

can only be evoked in memory. The greatness of art only emerges at the dusk of life,” (2003, 

p. 52). 

 

Analyse: De jonge vrouwengezichten lijken als doel te hebben een gevoel van nostalgie op te 

wekken. Debord heeft het hier over het belang van het geheugen. Schoonheid uit het 

verleden, lijkt hij te zeggen, kan niet terug opgewekt worden door louter representaties, maar 

moet via het eigen geheugen worden opgeroepen. De tekst die de voice-over voorleest is een 

détournement van een citaat van Hegel. De schoonheid van de vrouwen drukt de 

kwetsbaarheid uit van al wat leeft. De sequentie die hier meteen op volgt is het eerste 



fragment uit Johnny Guitar (Zie 4.3.3.), waarin op hetzelfde thema (herinneringen en liefdes) 

wordt doorgegaan. 

 

Later in de film zal Debord bepaalde foto‟s uit deze sequentie en die van de 

openingssequentie met Alice Becker-Ho laten terugkeren. Ken Knabb (2003) duidt dat 

moment in het script aan met „Women lovers, as memories‟. Daarna volgt, net zoals bij de 

sequentie die hier besproken wordt, een fragment uit de film Johnny Guitar (Zie onder voor 

beschrijving en analyse van dit fragment). Ook de these uit de tweede sequentie („Women 

lovers, as memories‟) handelt over de thema‟s geheugen en tijd. Het gaat dus om een bewuste 

herhaling in de film. 

 

 

9 - Naakte jonge vrouwen (0h16’01”-0h16’20”) 

 

Beeld: De camera zoomt uit op een foto van een naakte jonge vrouw en maakt daarna een 

langzaam, panoramisch shot van een ander. 

 

Voice-over: “In the spectacle‟s basic practice of incorporating into itself all the fluid aspects 

of human activity so as to possess them in a congealed form, and of inverting living values 

into purely abstract values, we recognize our old enemy the commodity, which seems at first 

glance so trivial and obvious, yet which is actually so complex and full of metaphysical 

subtleties.” (2003, p. 54). 

 

Analyse: De tekst op de voice-over is een détournement van een beroemd citaat van Marx uit 

Het Kapitaal. Belangrijk is het idee dat „levende waarden‟ omgezet worden in „abstracte 

waarden‟ door de moderne, kapitalistische economie. Debord ruilt het woord „economy‟ uit 

Marx‟ originele these in voor „spectacle‟. Door tijdens het voorlezen van deze these twee 

jonge, halfnaakte vrouwen te tonen, duidt hij het verschil aan tussen zijn theorie en die van 

Marx. Deze laatste beperkt zich namelijk nog tot de socio-economisch wereld, maar Debord 

gaat verder: hij legt de link tussen het gevoel dat wordt opgewekt door jonge vrouwen (lust, 

verlangen) en de abstract-theoretische these. Voor Debord stopt de wereld van the commodity 

niet aan de grenzen van het socio-economische, maar manifesteert zij zich en voedt zij zich 

op onze meest authentieke verlangens en passies. 

 



 

10 – Covergirls in zwempak (0h16’40”-0h17’27”) 

 

Beeld: Serie van foto‟s en bewegende beelden van jonge vrouwen op het strand, in zwem-

outfit en monokini. Velen onder hen zijn opmerkelijk mager. 

 

Voice-over: “The fetishism of the commodity – the domination of society by “intangible as 

well as tangible things” – attains its ultimate fulfillment in the spectacle, where the real world 

is replaced by a selection of images which are projected above it, yet which at the same time 

succeed in making themselves regarded as the epitome of reality.” 

 

“The world at once present and absent that spectacle holds up to view is the world of the 

commodity dominating all living experience. The world of the commodity is thus shown for 

what it is, because its development is identical to people‟s estrangement from each other and 

from everything they produce.” 

 

Analyse: Hier gaat Debord verder in op wat hij in de vorige sequentie die ik besproken heb 

reeds aanhaalde. Tussen beide zitten beelden van een auto-showroom, terwijl de these over 

goederenfetishisme blijft doorlopen. Zo legt de regisseur expliciet de link tussen Marx‟ 

theorie en zijn eigen, gemoderniseerde versie. 

Goederenfetishisme wordt hier verder uitgelegd in de context van de situationistische theorie. 

Het Spektakel is voor Debord de vervollediging van dit concept. De meisjes op de foto‟s zijn 

stuk voor stuk schoonheden volgens de Westerse waarden, maar wie goed kijkt merkt dat 

velen onder hun er vaak ongezond mager uitzien. Dit idee van schoonheid wordt 

geprojecteerd op wat we zien, maar strookt niet met de realiteit. We krijgen het idee dat elke 

vrouw er zo hoort uit te zien, dat dit de realiteit is, of nog beter: een voorbeeld dat gevolgd 

dient te worden. 

Het beeld van de wereld dat het Spektakel ons voorhoudt bepaald hoe wij het leven ervaren, 

hoe waarden als lelijk en mooi worden ingevuld en hoe we reageren als we met één van deze 

twee geconfronteerd worden. 

 

 

15 –Jonge vrouwen in kooien (0h27’05”-0h27’14”) 

 

Beeld: Een zestal schaarsgekleden jonge vrouwen worden opgehesen in afzonderlijke kooien. 

 



Voice-over: “The diffuse spectacle is associated with commodity abundance, with the 

undisturbed development of modern capitalism. Here each individual commodity is justified 

in the name of the grandeur of the total commodity production, of which the spectacle is a 

laudatory catalog. Irreconcilable claims jockey for position on the stage of the affluent 

economy‟s unified spectacle, and different star commodities simultaneously promote 

conflicting social policies. The automobile spectacle, for example, strives for a perfect traffic 

flow entailing the destruction of old urban districts, while the city spectacle wants to preserve 

those districts as tourist attraction. The already dubious satisfaction alleged to be obtained 

from the consumption of the whole is thus constantly being disappointed because the actual 

consumer can directly access only a succession of fragments of this commodity heaven, 

fragments which invariably lack the quality attributed to the whole,” (2003, p. 62). 

 

Analyse: Dit beeld maakt deel uit van een reeks die getoond wordt terwijl bovenstaande tekst 

wordt voorgelezen. De andere beelden zijn die van wagens in een file, mooi gepresenteerde 

voedingswaren, een oud schilderij, een modern interieur en een trein die aankomt in een 

metrostation. Elk van deze beelden drukken de verschillende manieren uit waarop het 

Spektakel zichzelf lijkt tegen te werken in het bereiken van bepaalde doelstellingen. Op het 

moment dat het beeld van de vrouwen in de kooien verschijnt is de zin te horen over 

conflictueus sociaal beleid. De Spektakelmaatschappij schept aan de ene kant een beeld van 

vrouwen als geëmancipeerd en in staat om eigen keuzes te maken omdat dit van hen 

consumenten maakt, maar voert hen aan de andere kant vaak op als lustobject of als middel 

om producten aan de man te brengen. De kooien staan in die zin symbool voor de onvrijheid 

van het vrouwelijke in het licht van de tegenstrijdigheden binnen het Spektakel: in elk van de 

gevallen staat zij in dienst er van. 

   

 

16 – Pin-ups (0h27’53”-0h29’02”) 

 

Beeld: Reeks beelden van naakte en schaarsgeklede pin-upgirls. 

 

Voice- over: “Each individual commodity fights for itself. It avoids acknowledging the others 

and strives to impose itself everywhere as if it were the only one in existence. The spectacle is 

the epic poem of this struggle, a struggle that no fall of troy can bring to an end. The spectacle 

does not sing of men and their arms, but of commodities and their passions. In this blind 

struggle each commodity, by pursuing its own passion, unconsciously generates something 

beyond itself: the globalization of the commodity (which also amounts to the 



commodification of the globe). Thus, as a result of the cunning of the commodity, while each 

particular  manifestation of the commodity eventually falls in the battle, the general 

commodity-form continues onward toward its absolute realization,” (2003, p. 62-3) 

 

Analyse: Dit is een passage waar de diepere betekenis verder onder de oppervlakte zit. Op het 

eerste zicht lijkt de scheiding tussen beeld en klank hier zo groot te zijn dat de twee niets 

meer met elkaar te maken hebben. De sequentie moet echter in het geheel van de film 

bekeken worden; ze doet denken aan de eerder besproken beelden uit sequenties 3 en 10 (zie 

boven). Debord toont hier een grotere hoeveelheid aan vrouwen dan elders, en de passage 

duurt ook langer. Zo creëert hij de indruk dat de „passion of the commodity‟ 

alomtegenwoordig is („the gloablization of the commodity‟). Hij lijkt de kijker er ook mee te 

willen uitdagen: is hij sterk genoeg om zich niet tot deze artificiële schoonheid aangetrokken 

te voelen en zich te focussen op de theorie? 

 

  

17 – Foto liggende vrouw (0h31’30”-0h31’37”) 

 

Beeld: De camera pant over een liggende jonge vrouw, eindigend bij haar lachende gezicht. 

 

Voice-over: The things the spectacle presents as eternal are based on change, and must 

change as their foundations change. The spectacle is totally dogmatic, yet it is incapable of 

arriving at any really solid dogma. Nothing stands still for it. This instability is the 

spectacle‟s natural condition, but it is completely contrary to its inclination,” (2003, p. 65) 

 

Analyse: Voorafgaan aan de foto van de vrouw is een clip van revolutionairen die een beeld 

van Stalin afbreken in Budapest, 1956. Debord legt hier door de chronologie handig de link 

tussen verschillende verschijningsvormen van het Spektakel. Het dogmatische regime van 

Stalin, dat in zijn tijd ongetwijfeld als eeuwigdurend werd aanzien, is vervangen door het 

dogma van het moderne kapitalisme. De vrouw in de foto die verleidelijk in de lens kijkt staat 

symbool voor dit nieuwe regime der consumptiegoederen. 

 

4.3.2. Idolen 

 

8 - Wachtrijen voor een filmvoorstelling (0h15’40”-0h16’00”) 

 

Beeld: Een lange wachtrij van mensen die een cinemazaal binnen willen gaan. 



 

Voice-over: “The official thought of the social organization of appearances is itself obscured 

by the general subcommunication that it has to defend. It cannot understand that conflict is at 

the origin of everything in its world. The specialists of spectacular power – a power that is 

absolute within its realm of one-way communication –  are absoluely corrupted by their 

experience of contempt and by the success of that contempt, because they find their contempt 

confirmed by their awareness of how truly contemptible spectators really are,” (2003, p. 53). 

 

Analyse: Hier toont Debord weinig subtiel zijn verachting voor de „toeschouwers‟ van het 

spektakel. Het gaat ook om een visuele voorstellen voor het „succes van verachting‟: geen van 

de mensen die staan aan te schuiven lijkt gelukkig te zijn. 

 

 

11 - Johnny Halliday (0h23’10”-0h23’29”) 

 

Beeld: Johnny Halliday speelt gitaar en zingt voor een enthousiast publiek. Op een bepaald 

moment rolt hij over de grond. 

 

Voice-over: ”… Complacent acceptance of the status quo may also coexist with purely 

spectacular rebelliousness – dissatisfaction itself becomes a commodity as soon as the 

economy of abundance develops the capacity to process that particualr raw material,” (2003, 

p. 59) 

 

Analyse: Het fragment en de bijhorende tekst spreken eigenlijk voor zich. Het is een uitting 

van Debord‟s verachting voor „spectacular rebellion‟. Johnny Halliday wordt opgevoerd als 

voorbeeld hiervan; hij is de moderne „rebel‟ die eigenlijk een agent van het Spektakel is: hij 

spreekt tot de chronische ontevredenheid van het publiek (die het gevolg is van de moderne 

productieverhoudingen) en verkoopt die haar terug, wat op zijn beurt de 

productieverhoudingen die aan de basis liggen van de verkoopbare ontevredenheid in stand 

houden. Zo reproduceert het Spektakel zichzelf. 

 

 

12 - The Beatles/Eddy Mitchell/Dick Rivers (0h23’30”-0h24’07”) 

13 - Marilyn Monroe I (0h24’08”-0h24’29”) 

14 - Marilyn Monroe II (0h24’35”-0h24’51”) 

 



Beeld: The Beatles stappen uit hun vliegtuig en worden begroet door enthousiaste horden fans 

en perslui. Eddy Mitchell en Dick Rivers zijn te zien terwijl ze optreden. 

Foto‟s van Marilyn Monroe ten tijde van haar laatste film. 

 

Voice-over: “Stars – spectacular representations of living human beings – project this general 

banality into images of permitted roles. As specialists of apparent life, stars serve as 

superficial objects that people can identify with in order to compensate for the fragmented 

productive specializations that they actually live. The function of these celebrities is to act out 

various lifestyles or sociopolitical viewpoints in a full, totally free manner. They embody the 

inaccessible results of social labor by dramatizing the by-products of that labor which are 

magically projected above it as its ultimate goals: power and vacations – the decisionmaking 

and consumption that are at the beginning and the end of a process that is never questioned. 

On one hand a governmental power may personalize itself as a pseudo-star; on the other a 

star of consumption may campaign for recognition as a pseudo-power over life. But the 

activities of these stars are not really free, and they offer no real choices,” (2003, p. 59-60) 

 

Analyse: Deze passage is opnieuw erg direct: de beelden lijken een weinig subtiele illustratie  

te zijn van wat de voice-over te vertellen heeft. Dit gaat zelfs zo ver dat het verschijnen van 

de Franse president Mitterand in de montage precies gebeurt op het moment dat gesproken 

wordt over de spectacularisatie van de besturende machten. 

Door sterren  op deze manier in de montage te verwerken legt Debord hun funtie binnen de 

Spektakelmaatschappij bloot: ze zijn aantrekkelijk voorbeelden van hoe men zich idealiter 

gedraagt in een dergelijke samenleving; ze vertegenwoordigen een wereldbeeld dat als doel 

heeft het enige wereldbeeld te zijn. Zoals eerder besproken is rijken ze ook frames aan die 

sociale relaties in de „echte‟ wereld gaan bepalen. 

 

De fragmenten van Marilyn Monroe zijn vatbaar voor nog verdere analyse wanneer men ze in 

verband brengt met wat we eerder gezien hebben over vrouwelijke sexualiteit binnen de 

Spektakelmaatschappij en het bredere academische veld van Star Studies zoals besproken in 

4.2.  

Volgens Debord is vrouwelijke sexualiteit binnen het spektakel slechts een middel tot een 

doel. Dit doel is uiteindelijk consumptie, maar er zijn twee manieren waarop het middel kan 

ingezet worden, al naargelang de noden van het Spektakel. Deze twee opties zijn parallel met 

de twee manieren waarop een publiek volgens Mulvey (zie boven) naar een ster kan kijken. 

De eerste manier is het genot dat ligt in het kijken zelf, scopophilia. Bij Debord is dit de 

manier waarop de schoonheid en aantrekkingskracht van een vrouwenlichaam gebruikt wordt 

om consumptiegoederen aan te prijzen. De vrouw wordt in deze context een lustobject. De 



tweede manier is identificatie. Hier wordt de vrouw als geëmancipeerd en sterk voorgesteld, 

als een rolmodel. Het Spektakel houdt de toeschouwer de belofte voor dat men net kan zijn 

als zij, als men maar de juiste goederen aankoopt. Deze twee voorstelling van het vrouwelijke 

zijn tegenstrijdig, op de manier zoals besproken in sequentie 15. De ogenschijnlijke 

doelstellingen van het Spektakel zijn elkaars tegenstelling: de vrouw als lustobject en de 

vrouw als geëmancipeerd wezen. Hier komt een ster als Marilyn Monroe in beeldt: zij 

vertegenwoordigt deze beide tegenstrijdigheden binnen het Spektakel en verzoent ze. In het 

echte leven is dit echter niet mogelijk: we kunnen nooit het geheel van het concept „Marilyn 

Monroe‟, de tegenstellingen die zij samenbrengt, consumeren, waardoor ontevredenheid 

ontstaat. 

 

4.3.3. Filmfragmenten 

 

In dit deel wil ik de fragmenten bespreken die Debord „geleend‟ heeft uit de films Shangai 

Gesture en Johnny Guitar. Ik kies er voor deze twee films te gebruiken in de analyse omdat 

zij het dichts aansluiten bij wat voorafging in het onderzoek. Hoewel Debord nog meer films 

heeft „gedetourneerd‟ in La Société du Spectacle, zijn de fragmenten die hij daar gekozen 

heeft eerder openlijk politiek geladen (zoals de fragmenten uit October, Potemkin , en For 

Whom the Bell Tolls) en tonen zij vaak gewapende conflicten. De films die ik bespreek zijn 

eerder illustraties van menselijke relaties, laten vaak vrouwen zien als verleidsters en zijn 

doordrongen van een erotische spanning. 

 

 

7 – Johnny Guitar I (0h13’32”-0h14’44”) 

 

Beschrijving van de scène: Johnny drinkt „s nachts alleen in Vienna‟s saloon. Vienna 

verschijnt en vraagt: “Having fun, Mr. Logan?” 

 Johnny: “I couldn‟t sleep.”  

Vienna: “That stuff help any?”  

Johnny: “Makes the night go faster. What‟s keeping you awake?”  

Vienna: “Dreams. Bad dreams.”  

Johnny: “Yeah, I get „em sometimes too. Here, this „ll chase „em away.”  

Vienna weigert het aangeboden glas: “I‟ve tried that. Didn‟t seem to help me any.”  

Johnny: “How many men have you forgotten?”  

Vienna: “As many women as you‟ve remembered.” 

Doorheen de hele scène is het Johnny Guitar themalied te horen. 



 

Analyse: De dialoog tussen Vienna en Johnny over vergeten liefdes doet meteen terugdenken 

aan de vorige sequentie in de film, met de vrouwengezichten en het citaat over herinneringen 

en volgt er direct op. Het is in deze sequenties dat Debord zich op zijn sentimenteelst toont en 

dat hij politiek moeiteloos lijkt te verweven met een persoonlijk thema als liefde. Hij laat de 

personages in de film de woorden zeggen die uit zijn mond zouden kunnen komen; een 

voorbeeld van détournement waarbij hij van „agenten van de Spektakelmaatschappij‟ 

„agenten van het subversieve‟ maakt. 

 

 

18 - Johnny Guitar II (0h38’18”-0h39’47”) 

 

Beeld: Johnny rijdt op zijn paar door een landschap in het Wilde Westen tijdens een 

zandstorm. Hij komt aan bij een extravagant saloon in the middle of nowhere. Een man neemt 

zijn paard aan. Hij gaat binnen. Er zijn geen klanten, maar twee croupiers staan klaar om zijn 

geld aan te nemen bij de roulette. Hij gaat naar de bar en bestelt een whisky. 

 

Analyse: Het fragment uit de film van Nicholas Ray dat we hier te zien krijgen gaat in de 

eigenlijk film vooraf aan dat van Johnny Guitar I. Debord speelt hier dus op verschillende 

niveaus met de concepten „tijd‟, „herhaling‟ en „geheugen‟. De croupiers in dit fragment staan 

voor Debord‟s uitnodiging tot het nemen van risico‟s. Van belang is ook het concept „reis‟, 

dat ook in de these die aan het fragment voorafgaat aan bod komt: 

 

“… The ever-changing playing field of this new world and the freely chosen 

variations in the rules of the game will regenerate a diversity of local scenes that are 

independent without being insular. And this diversity will in turn revive the 

possibility of authentic journeys – journeys within an authentic life that is itself 

understood as a journey containing its whole meaning within itself,” (Knabb, 2003, p. 

70). 

 

Johnny Guitar komt na een reis aan in een „local scene‟, die „independent‟ lijkt te zijn, maar 

door de aanwezigheid van het saloon is ze niet „insular‟. Het roullete-rad staat voor het 

„playing field of this new world‟. 

  

 

19 - Shangai Gesture (0h39’48”-0h40’18”) 

 



Beeld: Een Europese man stelt een jonge vrouw voor aan de aanwezigen in een casino. 

Europeaan: “Javanese, Sumatrans, Hindus, Chinese, Portuguese, Filipinos, Russians, 

Malayans… what a witch‟s sabbath!” 

Jonge vrouw: “If anyone saw us coming in here, I‟d say witch‟s sabbath! The other place is 

like a kindergartend compared with this. The smell is so incredibly evil. I didn‟t think such a 

thing existed except in my own imagination. It has a ghastly familiarity, like a half 

remembered dream. Anything could happen here, at any moment.” 

 

Analyse: Dit is nog een voorbeeld van hoe Debord de „stars of spectacular abundance‟ (in dit 

geval Gene Tierney) gebruikt als agenten van het subversieve. Door de woorden van het 

personage Victoria Charteris uit hun context van de film te halen, lijkt ze iets te zeggen wat 

rechtstreeks van Debord zelf zou kunnen komen: dat alles mogelijk is, op elk moment. 

Het is ook geen toeval dat twee fragmenten met het thema gokken vlak na elkaar gemonteerd 

zijn. Het is, opnieuw, een oproep om risico‟s te nemen, om kansen te wagen. 

 

 

20 - Johnny Guitar III (0h44’52”-0h46’14”) 

 

Beeld: Johnny Guitar, Vienna en haar geliefde „the Dancing Kid‟ zitten in dezelfde saloon. 

De sfeer is erg gespannen. 

Vienna (tot „the Kid‟): “That‟s the way it goes: lose one, find one.” 

Vienna (tot Johnny): “Play something for me, Mr. Guitar.” 

Johnny: “Anything special?” 

Vienna: “Just put a lot of love in it.” 

The Kid: “He ain‟t gonna play so good all stretched out on the crap table!” 

Johnny: “What‟s eating the fancy man?” 

Vienna: “I don‟t know. What‟s your trouble kid?” 

The Kid: “I‟m in no trouble, he is. Fooling with a strange woman can bring a man a lot of 

grief.” 

Johnny (tot Vienna): “Are you a strange woman?” 

Vienna: “Only to strangers.” 

The Kid: “What‟s going on with you two?” 

Johnny: “Just what you see, friend.” 

The Kid “Oh, you picked the wrong place to come to mister!” 

Johnny: “The lady sent for me, not you.” 

The Kid haalt een muntstuk uit zijn zakken. 

The Kid: “Heads I‟m going to kill you mister; tails, you can play her a tune.” 



Hij werpt het muntstuk in de lucht. Vienna vangt het en vraag Johnny om iets te spelen. Hij 

begint het Johnny Guitar-lied. Vienna luistert even dromerig, en stop hem dan. 

Vienna: “Play something else.” 

 

Analyse: Opnieuw een fragment uit de film van Nicholas Ray en opnieuw gaat er een these 

over geheugen aan vooraf. De opeenvolging is ook, zoals eerder besproken, een herhaling van 

de opeenvolging die voorafgaat aan het fragment Johnny Guitar I. We zien foto‟s van 

dezelfde jonge vrouwen en van Alice Debord terugkeren, terwijl Debord‟s stem te horen is 

die zegt: 

 

“The lack of general historical life also means that individual life as yet has no 

history. The pseudo-events that vie for attention in spectacular dramatizations have 

not been lived by those who are informed about them; and in any case the are soon 

forgotten due to their increasingly frenetic replacement at every pulsation of the 

spectacular machinery. Conversely, what is really lived has no relation to the 

society‟s official version of irreversible time, and conflicts with the pseudocyclical 

rhythm of that time‟s consumable by-products. This individual experience of a 

disconnected everyday life remains without language, without concepts, and without 

critical access to its own past, which has nowhere been recorded. Uncommunicated, 

misunderstood and forgotten, it is smothered by the spectacle‟s false memory of the 

unmemorable,” (Knabb, 2003, p. 74) 

 

Dit conflict tussen de werking van het geheugen binnen en buiten het Spektakel wordt 

metaforisch weergegeven door het conflict tussen Johnny Guitar en The Dancing Kid, en door 

Vienna, die zich bij het horen van het lied iets lijkt te herinneren dat haar pijn doet. 



V. Conclusie 

 

Een bedenking die herhaaldelijk bij mij opkwam tijdens mijn research en onderzoek voor 

deze scriptie was waar Debord zijn utopische visie vandaan haalde. Was ook dit in essentie 

geen product van de Spektakelmaatschappij die hij zelf zo hekelde? Waarom klinkt Debord 

op zijn meest utopisch-euforische momenten als een personage uit een film? De vraag is 

klassiek: wat was er het eerst, het ding zelf, of de representatie er van? De utopische visie, of 

de representatie er van? En komt de hele theorie waar Debord zijn leven aan gewijd heeft niet 

gewoon voort uit een falen om het leven te aanvaarden zoals het is, een onvermogen om om 

te gaan met zijn eigen demonen? En als dit zo is, doet dit dan afbreuk aan de lessen die te 

trekken zijn uit zijn werk, of maakt dit ze juist waardevoller omdat ze geschreven zijn uit het 

standpunt van iemand die zich niet verschool achter een puriteins academisme, maar in plaats 

daarvan de eigen tekortkomingen als vertrekpunt nam? 

 

In ieder geval blijft zijn werk vele vragen oproepen, bij zowel voor- als tegenstanders, en de 

waarde er van is niet altijd even onbetwist. Toch wil ik in deze conclusie enkele lessen die ik 

getrokken heb uit mijn onderzoek op een rij zetten, opdat duidelijk zou worden dat hoewel 

controversieel, Debord‟s visie op zich een verrijking is van het onderzoeksveld, en daarom 

niet zomaar genegeerd kan worden. 

 

Net als bij de modernere Star Studies, zoals in het geval Mulvey en Butler, is het onderzoek 

naar het kijken naar idolen bij Debord ook erg gelinkt aan dat van het kijken naar het 

vrouwelijke. Bij Debord is deze grens zo troebel dat ze haast niet meer uit elkaar te houden 

zijn en de indruk wekken van een persoonlijke obsessie. Overigens stopt deze obsessie niet 

bij wat we voor het gemak het „Star Studies‟-gedeelte van Debord‟s theorie kunnen noemen, 

maar gebruikt hij vrouwelijkheid en vrouwelijke sexualiteit als illustratie en ondersteuning bij 

meer dan één aspect van zijn Spektakelmaatschappij-theorie. Uit de analyse van enkele 

sequenties uit zijn bekendste film (de enige die ooit op nationale televisie uitgezonden werd) 

blijkt dat er belangrijke paralellen zijn met Mulvey‟s theorie, namelijk dat er 2 manieren zijn 

waarop men naar sterren (in Debord‟s geval vrouwen in het algemeen) kan kijken. Debord‟s 

theorie is in die zin eigenlijk een uitbreiding van Mulvey‟s theorie (hoewel ze die predateerd), 

in die zin dat hij ze kadert binnen een groter socio-economisch wereldbeeld. Sterren hebben 

binnen Debord‟s concept van de Spektakelmaatschappij een zeer duidelijke functie: aanzetten 

tot consumptie en tot het reproduceren van de moderne productieverhoudingen. Het beste 

voorbeeld dat hij hier van geeft is Marilyn Monroe.  



In het gebruik van filmfragmenten komt het thema „idolen‟ veel minder aan bod, maar lijkt 

Debord andere thema‟s aan te snijden. De reden hiervoor is volgens mij dat hij, door gebruik 

te maken van détournement, niet de sterren zelf in beeld brengt, maar enkel de waarden die 

vertegenwoordigt worden door het personage dat zij uitbeelden. Zo slaagt hij er in ze als 

medium te gebruiken voor zijn theorieën, maar wat Star Studies betreft valt er niet veel 

nieuws uit te halen. Diepgaander onderzoek (wat betreft de thema‟s die Debord in verband 

brengt met deze fragmenten, alsook een uitgebreidere studie van de gedétourneerde films 

zelf) zou hier eventueel het tegendeel kunnen bewijzen. 

 

Ik beschouw mijn onderzoek, dat slechts enkele thema‟s uit Debord‟s oeuvre behandelt, lang 

niet als exhaustief. Dit ligt ook niet binnen mijn doelstelllingen en lijkt mij binnen het 

academische veld, voorlopig althans, nog niet mogelijk te zijn: daarvoor is de 

maatschappijvisie die hij aanrijkt te alomvattend. Ik wil slechts bijdragen tot de brede waaier 

aan mogelijke invalshoeken met betrekking tot interpretatie en onderzoek van zijn werk, en in 

die zin is deze scriptie een uitnodiging tot verdere studie. Debord‟s werk en theorieën zijn een 

rijk onderzoeksgebied, waarover het laatste woord nog lang niet gezegd is. Ik hoop dat deze 

scriptie, die slechts een fractie van het geheel behandelt, een illustratie van deze rijkdom mag 

zijn. 
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Bijlagen 

Daar vrijwel alles wat door de Situationisten en Debord geschreven is vanwege hun afkeer 

voor auteursrecht vrij op het internet te vinden is (op de websites 

http://www.nothingness.org/SI en http://www.notbored.org/SI.html) beperk ik mij wat 

bijlagen betreft tot enkele stills uit de filmversie van La Société du Spectacle. 

http://www.nothingness.org/


 

 

 







   

 


