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Abstract 

In onze wetenschappelijke verhandeling werd onderzoek gedaan naar de mate waarin Quentin 

Tarantino‟s Pulp Fiction (1994) beïnvloed zou kunnen geweest zijn door Jean-Luc Godard‟s A Bout 

de Souffle (1960). A.d.h.v. een vergelijkende literatuurstudie gingen we op zoek naar mogelijke 

parallellen en beïnvloedingen tussen beide regisseurs en diens films A Bout de Souffle (1960) en Pulp 

Fiction (1994). Door afzonderlijk gemaakte literatuurstudies van Godard‟s A Bout de Souffle en 

Tarantino‟s Pulp Fiction naast mekaar te leggen en te vergelijken, kregen we een goed zicht op de 

mogelijke raakvlakken van beide regisseurs/films. De gevonden parallellen en mogelijke 

beïnvloedingen gaven we weer in onze macroanalyse die in het vet gedrukt in onze vergelijkende 

literatuurstudie verwerkt is. In onze Microanalyse hebben we enkele in de literatuur gevonden 

eigenschappen van het Nouvelle Vague – personage en de personages in A Bout de Souffle getoetst aan 

de personages in Pulp Fiction, meerbepaald in de Jackrabbit Slim‟s scène. Dit met de bedoeling om de 

in onze Macroanalyse gevonden parallellen/invloeden op het vlak van personages te toetsen aan de 

praktijk. We kwamen tot de conclusie dat er zowel op biografisch, cinematografisch als receptioneel 

vlak parallellen en mogelijke beïnvloedingen zijn van Godard‟s A Bout de Souffle op Tarantino‟s Pulp 

Fiction. Na het toetsen van de theorie aan de praktijk in onze microanalyse konden we stellen dat de 

personages Vincent en Mia in Pulp Fiction‟s Jackrabbit Slim‟s-scène gelijkaardige eigenschappen 

vertonen als de personages Michel en Patricia in A Bout de Souffle of breder gesteld de in onze 

literatuurstudie beschreven Nouvelle Vague - personages.  
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Corpus 

Woord vooraf 

Eerst en vooral zou ik de mensen willen bedanken die me tijdens het schrijven van mijn masterproef 

gesteund hebben. Dit zijn Martine Garmijn, Jill Bogaert, Marc Deneckere,  Bjorn 

Vandemeulebroucke, Sofie Allaert, Gwenn Dewulf, Fabienne Vandenbroucke, Professor en tevens 

promotor Daniel Biltereyst en diens assistent Frederik Dhaenens. Graag zou ik op voorhand duidelijk 

willen maken dat het woord „invloed‟ in de titel van mijn masterproef niet te strikt genomen mag 

worden. Het lijkt me namelijk verstandig het woord „invloed‟ te nuanceren en eerder te spreken van 

parallellen, raakpunten of mogelijke invloeden. Invloeden op Tarantino‟s Pulp Fiction van Godard‟s A 

Bout de Souffle zullen er waarschijnlijk wel zijn.Toch lijkt het ons verstandig enorm voorzichtig om te 

gaan met het woord „invloed‟ en verwanten. Ik wil ook nog duidelijk maken dat de macroanalyse in 

het vet en cursief gedrukt in mijn vergelijkende literatuurstudie verwerkt is. Wanneer ik in mijn 

macroanalyse een stelling aanhaal zonder te verwijzen naar een bron wil dat zeggen dat die stelling 

met bron altijd terug te vinden is in het stukje literatuurstudie die boven het stukje macroanalyse staat 

en waarover het stukje macroanalyse dus gaat. Ik wil dit duidelijk maken om misverstanden omtrent 

originaliteit van mijn masterproef absoluut te vermijden. Ook wil ik er nog op duiden dat ik de titel 

van hoofdstuk 2, „cinematografie‟, niet te nauw nam. Met „cinematografie‟ ga ik redelijk breed qua 

thematiek en doel ik dus op alles wat met de films A Bout de Souffle en Pulp Fiction op zich te maken 

heeft. Tenslotte wil ik mijn keuze voor A Bout de Souffle verantwoorden. De reden is voor de hand 

liggend daar vooral Godard‟s eerste films uit de jaren 60‟ volgens mij baanbrekend waren en vandaag 

ook het best te vergelijken zijn met Tarantino‟s eerste films. 
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1.Biografie 

1.1. Godard en Tarantino, cinefielen van aard 

1.1.1. Godard, vertoevend in de Parijse ciné-clubs 

De voor filmcritici noodzakelijke filmkennis deden Godard en andere Cahiers-auteurs op in de 

Cinématèque en talloze ciné-clubs in Parijs. Nog voor het ontstaan van het filmtijdschrift cahiers du 

cinéma  kwamen Godard, Truffaut, Rivette en andere filmliefhebbers
1
 dagelijks samen in de 

Cinématèque om er zowel klassieke als minder bekende films te zien. Ook in de 500 Parijse ciné-clubs 

werd in groepsverband klassieke, moderne en alternatieve films bekeken, vaak voorafgaand door een 

inleiding van een filmcriticus of regisseur en achterna uitgebreid in groep bediscussieerd. Geobsedeerd 

door het filmmedium bezochten de Cahiers-critici dagelijks 4 tot 5 keer de ciné-clubs. In die periode – 

de jaren 50 – deed de Cahiers-groep haar filmcultuurhistorische basiskennis op die ze later in hun 

eerste films zouden gaan uiten (Van Deelen, 1969, pp. 47-52). „Onze eerste films waren pure films van 

en voor cinefielen. We maakten een levendig gebruik van wat we eerder in de bioscoop al gezien 

hadden door veelvuldig naar deze films te verwijzen en ze te citeren‟ aldus Godard in Cahiers du 

cinéma (1962, geciteerd in Van Deelen, 1969, p. 50). Het is net die cinefiele filmkennis die de 

Cahiers-groep volgens Van Deelen (1969) onderscheidde van de oudere generatie filmmakers. Godard 

en zijn generatiegenoten groeiden op met het filmmedium en gebruikten films om er als het ware mee 

te spelen in hun eigen films. Dat was onmogelijk voor de oudere garde filmmakers daar ze de 

mogelijkheden niet hadden om in dezelfde mate oudere films te bekijken zoals de Cahiers-groep dat 

jaren later wel deed (Van Deelen, 1969, pp. 47-52).  

1.1.2. Tarantino voor de tv 

Tarantino bracht zijn jeugdjaren door voor zijn televisie. „I just watched TV in my childhood all the 

time, and was taken to the movies all the time‟. Eens hij alle films in de cinema gezien had, ging hij ze 

opnieuw bekijken. Ook de oudere films die in het weekend de ganse dag op tv vertoond werden, 

gingen niet aan de jonge Tarantino‟s ogen voorbij. Sport, auto‟s en school interesseerden hem niet.  „I 

was into movies and comic books. And monster magazines‟ aldus Tarantino in een interview op het 

filmfestival van Cannes. Op de vraag wat zijn smaak van films was, antwoordt hij met 

exploitatatiefilms zoals Caged Heat (1974) en de typische drive-in films van Roger Corman. Tussen 

de misdaad – en horrorfilms door ontdekte Tarantino ook Godard‟s films. „I love breathless, but my 

favorite is Bande à Part. That‟s what I named my company after.‟ Godard,  De Palma en Leone waren 

zijn eerste grote helden (Ciment & Niogret, 1998, p. 12). In een interview bekrachtigt hij het 

voorgaande met volgende anekdote: „My favorite directors in the world are De Palma, Leone, 

                                                           
1
 Ook Bazin, medeoprichter van Cahiers du cinéma, zat bij deze groep filmliefhebbers (Sterrit, 1999, p. 4).  
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Godard, and Howard Hawks. I once had a dream that I was invited to a party at Hawks‟s house. 

Robert Mitchum was on a balcony and  said, “You‟re here to see the old man.” Hawks was on a patio 

with John Wayne. He said, “Hey, Quentin, come down, kid.” I woke up. I was sad, it was so real‟ 

(Peary, 1998, p. 28). Om indruk te maken zette Tarantino in zijn jeugdjaren op zijn cv dat hij meehielp 

aan het maken van Godard‟s King Lear (1987). Dit wordt vandaag nog steeds als een feit aangenomen 

terwijl het eigenlijk een verzinsel is. Een verzinsel die Tarantino‟s bewondering voor Godard 

enigszins aantoont, maar vooral Tarantino‟s gave om zichzelf te verkopen, hardmaakt (Chaillet, 1994, 

p. 79).
2
 Mede door de in zijn jeugdjaren opgedane filmkennis en zijn acteursopleiding heeft Tarantino 

volgens Delorme (1994, p. 78) een eigen stijl gecreëerd die vergelijkbaar is met die van  voorgangers 

als Godard, Woo, Peckinpah, Leone en Melville. Tarantino is volgens Smith (1998, p. 97) – net zoals 

de Franse Nouvelle Vague-regisseurs – het bewijs dat het mogelijk is om van cinefiel uit te groeien tot 

een regisseur en daarbij de filmgeschiedenis deftig te beïnvloeden.  

Van zowel Godard als Tarantino kunnen we poneren dat de periode voor het maken van hun eerste 

films cinefiel van aard was. Daar Godard’s cinefiele geaardheid al voor hij ging regisseren 

publiekelijk tot uiting kwam in het filmtijdschrift Cahiers du Cinéma, kwam Tarantino’s cinefiele 

geaardheid pas voor het grote publiek tot uiting in zijn debuutfilms. Beiden creëerden hun cinefiele 

geaardheid door aan een hoog tempo veel films te bekijken. Godard deed dit in de Parijse 

Cinémathèque en ciné-clubs. Tarantino deed dit in de cinema en vooral voor zijn tv-toestel. 

 

1.2. Godard en Tarantino, cineasten 

1.2.1. La caméra-stylo 

Nadat jongere filmcritici in tijdschriften als Objectif en L‟Ecran Français de oude garde filmmakers 

van na de Tweede Wereldoorlog (Clouzot, Clément, Autant-Lara, Delannoy, Allégret,…) voor het 

eerst in twijfel trokken, was het Alexandre Astruc die in 1948 met zijn artikel „Naissance d‟une 

nouvelle avant-garde: la caméra-stylo‟ een stap verder ging door met zijn nieuwe theorie de 

toekomstige filmregisseur te beschrijven. De camera moest volgens Astruc als een pen gehanteerd 

worden waarmee de regisseur zijn film als het ware zelf schrijft. De film moet  zoals alle andere 

kunstvormen ook een expressiemiddel worden die de gedachtengang van enkel en alleen de regisseur 

weergeeft (Van Deelen, 1969, pp. 43-44).  Drie jaar na het verschijnen van „la camera stylo‟ werd in 

1951 het filmtijdschrift cahiers du cinéma opgericht door André Bazin
3
, Jacques Doniol Valcroze en 

Lo Duca
4
. In dit tijdschrift schreven critici als Godard, Rivette en Truffaut hun eerste artikels. Zo 

                                                           
2
 Ook bevestigd door Tarantino op http://www.youtube.com/watch?v=iN73dOLh-yo. 

3
 „Frankrijks meest prominente filmcriticus – en theoreticus van na de oorlog‟ (Van Deelen, 1969, p. 44). 

4
 Lo Duca werd als redactielid al snel vervangen door Eric Rohmer (Van Deelen, 1969, pp. 43-45).  

http://www.youtube.com/watch?v=iN73dOLh-yo
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lovend ze waren over de Amerikaanse westerns en misdaadfilms, zo nauw ze de Franse doorsnee-film 

op de korrel namen (Van Deelen, 1969, pp. 43-45).  

1.2.2. Une certaine tendance du cinéma français 

Het was in cahiers du cinéma met zijn artikel „Une certaine tendance du cinéma français‟ dat Truffaut 

in 1954 voor het eerst het auteursbegrip lanceerde en zo een vervolg breide aan Astruc‟s „la caméra 

stylo‟. Van Deelen (1969, p. 45) stelt dat dit artikel „als manifest van de nouvelle vague beschouwd 

kan worden‟. Truffaut hekelde de traditionele cinéma de papa van de zogezegd psychologisch 

realistische kwaliteitsfilms waarin scenaristen op de eerste en regisseurs slechts op de tweede plaats 

kwamen.
5
 Truffaut pleitte voor autobiografische films waarin zowel mise en scène, cameravoering als 

scenario een persoonlijke expressie van de regisseur moesten zijn. De cinéma de scénariste van de te 

zwaar geïnstitutionaliseerde filmindustrie moest plaats maken voor de cinéma de cinéaste waarin 

iedereen regisseur kon zijn. Samen met Godard, Chabrol, Rivette en andere jonge critici 

vertegenwoordigde Truffaut deze auteurspolitiek in hun Cahiers du cinéma (Van Deelen, 1969, pp. 

44-47). Dit was zo tot ze hun visie een decennium later in 1965 aan een weliswaar kritische evaluatie 

onderworpen. Om een auteur te zijn, was het niet meer noodzakelijk alle fasen van het productieproces 

in eigen handen te hebben. Wat enkel nog telde, was de persoonlijke visie van de regisseur die je in 

zijn films via de thema‟s moest terugvinden. Zo namen de Cahiers-critici afstand van hun 

bewondering voor de Amerikaanse film en kenden ze die het label producentencinema toe. Veeleer 

gingen ze nu films en regisseurs uit landen als Polen, Italië, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije en Brazilië 

bestuderen (Van Deelen, 1969). 

1.2.3 Godard en Tarantino, onafhankelijke filmmakers 

We kunnen stellen dat Godard’s manier van films maken sterk beïnvloed werd door voorgaand 

besproken ‘cinéma de cinéaste’-gedachtegang, gecreëerd door de eerste Nouvelle Vague-critici. 

Tijdens A Bout de Souffle‟ s opnames wilde Godard volledig onafhankelijk te werk gaan. Volgens 

Dixon (pp. 14-15) had  A Bout de Souffle‟s producent Georges de Beauregard eerst geen vertrouwen in 

de „seemingly haphazard way‟ waarop Godard‟s opnames voor zijn debuutfilm verliepen en moesten 

Truffaut en Jean-Pierre Melville hem overtuigen op een afstand te blijven zodat Godard onafhankelijk 

aan zijn debuutfilm kon werken (Dixon, pp. 14-15). Ook Tarantino streefde naar een dergelijke 

onafhankelijkheid tijdens het draaien van zijn Pulp Fiction. Ondanks de niet te onderschatten 

bijdrage van zijn vriend Roger Avary streefde Tarantino naar een zo vergaand mogelijke controle over 

Pulp Fiction of zoals Woods (1996, p. 94) het verwoordt „an auteur-like control over the movie‟. Zo 

wilde Tarantino dat alleen zijn naam met Pulp Fiction in verband gebracht werd en kwam hij dit ook 

zo overeen met Avary die uiteraard wel een deel van de opbrengsten verwierf (Woods, 1996, p. 95). 

                                                           
5
 Van Deelen (1969, pp. 45-46) benadrukt echter dat regisseurs als Renoir, Bresson, Cocteau, Becker, Gance, 

Ophüls, Tati en Leenhardt wel als auteurs met een persoonlijke stempel beschouwd mogen worden. 
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Godard‟s A Bout de Souffle effende volgens Isaacs (2008, p. 163) het pad voor Tarantino‟s films. 

Isaacs (2008) gaat nog verder. Tarantino is volgens hem de eerste regisseur die als echte auteur 

beschouwd kan worden zonder dat hij daarvoor de grenzen van het filmische moest overschrijden.
6
 

Isaacs (2008, 163) poneert dan ook dat Tarantino‟s films een nieuwe stroming inhuldigden „as 

influential and potentially transforming‟ als het Italiaans neorealisme van de jaren 40 en de Franse 

Nouvelle Vague uit de jaren 60 (Isaacs, 2008, p. 164).  

 

1.3. Godard en Tarantino, autobiografische cineasten 

Aansluitend op voorgaand besproken auteursbegrip, meerbepaald Truffaut’s artikel ‘Une certaine 

tendance du cinéma français’, kunnen we stellen dat zowel Godard als Tarantino’s films 

autobiografische getint zijn. We zouden zelfs verder kunnen gaan door te stellen dat Godard en 

Tarantino als het ware de personages in hun eigen films vertegenwoordigen. 

1.3.1. Tarantino’s films, autobiografisch van aard 

„If you really knew me, you would be surprised by how much my films talk about me‟. Deze quote van 

Tarantino onderstreept het autobiografisch karakter van zijn films. In zijn scenario‟s maakt hij vaak 

plaats voor gebeurtenissen die zich op het moment van het schrijven in zijn leven voordeden (Ciment 

& Niogret, 1998, p. 88). Zo zaten Tarantino en zijn vrienden vele avonden in het genre koffieshops als 

de koffieshop in de overvalscène in Pulp Fiction. Ze praatten er over films en vrouwen waarvan ze 

zich afvroegen of ze die ooit zouden hebben. Tarantino vergelijkt dit soort bijeenkomsten met die van 

de Franse existentialisten in de Parijse cafés (Woods, 1996, p. 104). Ook de discussies tussen Vincent 

en Jules over hamburgers en hash refereren aan Tarantino‟s verblijf in Europa
7
 tijdens het schrijven 

van Pulp Fiction‟ s scenario (Ciment & Niogret, 1998, p. 88). In een interview met Charlie Rose 

verklaart Tarantino het autobiografisch karakter van zijn films: „If I was like writing a movie about- I 

mean, I could have an idea in my head for five, six, seven years, all right. And I've kind of little by little 

been working out different things about it. The day that I sit down to do it, whatever is going on with 

me at the time will find its way into the piece. It has to, or the piece isn't worth making‟ 

(http://www.godamongdirectors.com/tarantino/faq/rose.html). Tarantino is er ook van overtuigd dat de 

persoonlijke leefwereld van de acteur diens acteerprestaties kan beïnvloeden. Hij aanvaardt dit 

gegeven en beschouwt het zelfs als een creatieve meerwaarde voor zijn films (Ciment & Niogret, 

1998, p. 88). We zouden er van kunnen uitgaan dat ook Godard in dit principe geloofde daar hij zich 

vaak inspireerde op Mack Sennet die ook rekening hield met de gemoedstoestanden van zijn acteurs 

(Van Deelen, 1969, pp. 25-26). 

                                                           
6
 Al duidt hij ook op het feit dat Godard‟s films in tegenstelling tot die van Tarantino vaak politiek getint waren. 

7
 Hij was in Amsterdam om er een retrospectieve tentoonstelling van Howard Hawks bij te wonen (Chaillet,  

1994, p. 80). 

http://www.godamongdirectors.com/tarantino/faq/rose.html
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1.3.2. Godard’s film, een reflectie  

We zouden kunnen stellen dat het autobiografisch karakter van Tarantino’s films een kenmerk is 

die zijn diepste wortels heeft in de Nouvelle Vague – gedachtegang. De Nouvelle Vague-film is 

namelijk autobiografisch. „Het is geen venster meer op de wereld (film als middel), maar een spiegel 

waarin de persoonlijkheid van de regisseur (…) weerkaatst wordt (film als doel)‟ (Van Deelen, 1969, 

p. 32). Zowel de hoofdpersonages, de mise en scène als de montage zijn als het ware een masker van 

de regisseur die hij gebruikt om aan zelfexpressie te doen. De Nouvelle Vague - regisseur streeft er 

dan ook naar om het volledige productieproces in handen te krijgen (Van Deelen, 1969, p. 32). Sterrit 

(1999, pp. 49-50) vergelijkt Godard met Beat-schrijvers daar die – weliswaar in grotere mate - ook 

autobiografisch getint schreven. Godard streefde ernaar films te maken „about things one knows‟ 

(Narboni & Milne, 1986, geciteerd in Sterrit, 1999, p. 48). Zo reflecteert A Bout de Souffle‟s 

gewelddadig karakter Godard‟s agressieve ambitie om een film te maken waarin alles mogelijk was. 

Ook Michel‟s crimineel karakter kan gelinkt worden aan Godard‟s woelige jeugdjaren. Godard stond 

als twintiger bekend voor dief
8
 en werd door zijn vader zelfs even naar een psychiatrische kliniek 

gestuurd. Ironisch genoeg speelt Godard in zijn cameo in A Bout de Souffle een voorbijganger die de 

politie helpt Michel op te pakken (Sterrit, 1999, pp. 49-50). Net zoals Godard in A Bout de Souffle 

een cameorol speelt, doet Tarantino dit ook in zijn Pulp Fiction. We zouden kunnen stellen dat hun 

cameo’s als het ware een verpersoonlijking zijn van het autobiografisch karakter van hun films. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Zo waren de Cahiers-lokalen en zijn vrienden potentiële slachtoffers. 
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2. Cinematografie 

2.1. Het Postmodernisme, de Nouvelle Vague en de Beat Sensibility: parallelle contexten 

2.1.1. Tarantino, een postmodernist 

Storey (1997, p. 170) gaat ervan uit dat de diepste wortels van het postmodernisme al in de jaren 1950-

1960 lagen. Hij spreekt over een toen heersende „new sensibility which had broken with the Matthew 

Arnold notion of culture‟ en dus de scheidingslijn tussen lage en hoge cultuur heel wat minder nauw 

nam.  Er ontstond een soort kentering tegen het cultureel elitisme van het modernisme die later zou 

uitmonden in het postmodernisme. In zijn tekst „Postmodernism and popular Culture‟ heeft Storey 

(1997, pp. 222-245) het over de belangrijkste kenmerken van het postmodernisme. Zo zijn in het kader 

van populaire mediacultuur 

 Het vermengen van genres of weigeren van traditionele grenzen van genres, 

 Weigeren tot onderscheid hoge en lage cultuur, 

 Voortdurend verwijzen naar andere teksten (intertekstualiteit) 

kenmerkend voor postmoderne mediateksten. Storey (1997, p. 185) heeft het over „a culture of 

quotations, a culture of „intertextuality‟ en „cultural production born out of other cultural production‟. 

Zo zit de Jackrabbit Slim‟s scène boordevol referenties naar de jaren 50. De menu‟s verwijzen naar 

Douglas Sirk en Martin & Lewis. De personeelsleden zijn lookalikes van James Dean en Marilyn 

Monroe (Smith, 1998, p. 98). Page (2005, p. 118) bestempeld de Jackrabbitscène dan ook als 

postmodern daar de grens tussen realiteit en fictie er erg vaag is. Voortgaand op Storey’s (1997) 

beschrijving kan dus gesteld worden dat Tarantino een postmoderne auteur is die van het refereren 

aan oudere teksten als het ware een kunst op zich maakt, voortdurend speelt met het genrebegrip en 

hoge en lage cultuur in zijn films vermengt. In de komende hoofdstukken
9
 gaan we dieper in op 

deze postmoderne kenmerken. 

2.1.2. Godard, een Nouvelle Vague - regisseur 

2.1.2.1. De Nouvelle Vague - context  

Toen in 1948 enkele Franse couturiers een nieuwe mode lanceerden, gaven de media al snel aan alles 

wat voor mode doorging de new look benaming mee. Vijf jaar later luidde de pers met de verschijning 

van Alain Robbe-Grillets‟ Les Gommes (1953) het ontstaan van een nieuwe literatuurstijl, de nouveau 

roman, in. Weer vijf jaar later lanceerden de media een nieuwe filmstijl, de Nouvelle Vague. Dit naar 

aanleiding van een onderzoek naar de levenswijze van de Franse jeugd die men toen de Nouvelle 

Vague noemde. L‟express bracht de term in verband met Marcel Carné‟s Les Tricheurs(1958) die 

                                                           
9
 Zie hoofdstukken 2.3. en 2.4. 
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eigenlijk niets met de Nouvelle Vague te maken had. Daar de media bijna elke jonge Franse 

filmregisseur als Nouvelle Vague - regisseur begon te bestempelen, was het moeilijk het begrip 

Nouvelle Vague eenduidig te omschrijven. „Anyone who did anything at all in the French cinema was 

liable to find himself labelled „New Wave‟‟ (Houston, 1963, geciteerd in Van Deelen, 1969, p. 20).  

De wortels van het postmodernisme liggen volgens Storey (1997, p. 170) in de jaren 1950-60, de 

jaren waarin ook de Nouvelle Vague - stroming op gang kwam. De Postmodernistische tijdsgeest uit 

de jaren 50-60 die Storey (1997) schets, loopt dus parallel en kan vergeleken worden met de 

Nouvelle Vague - context die Mandelbaum (2007) beschrijft. Het ontstaan van de Nouvelle Vague 

moet volgens Mandelbaum (2007, p. 23) in de context van een periode gekenmerkt door een algemene 

kentering  tegen de voorstanders van traditie en „haute culture‟ gezien worden. We zouden die 

kentering kunnen vergelijken met de door Storey (1997) beschreven stroming tegen het cultureel 

elitisme in die tijd. Het was de periode waarin o.a. de nieuwe vijfde Franse republiek tot stand kwam 

en termen als „nouvelle musique‟ en „nouvelle peinture‟ in de mond genomen werden. Ook de 

overgang naar een consumptiemaatschappij en de industrialisatie en democratisering van cultuur 

kunnen binnen de context van het ontstaan van de Nouvelle Vague-film gerekend worden 

(Mandelbaum, 2007, p. 23).  

2.1.2.2. Van Deelen’s (1969) definiëring van de Nouvelle Vague 

Van Deelen (1969, p. 22) neemt het jaar 1958,  het jaar waarin de eerste Nouvelle Vague - film Le 

beau Serge (1958)
10

 op het witte doek verscheen, als startpunt van de Nouvelle Vague stroming. Echte 

naamsbekendheid kreeg de stroming echter pas door toedoen van het festival van Cannes in 1959 (Van 

Deelen, 1969, p. 22) met vooral François Truffaut‟s Les 400 coups (1959) als blikvanger (Dixon, 

1997, p.15). Van Deelen (1969, p. 21) tracht de Nouvelle Vague - stroming te definiëren met volgende 

definitie: „Onder nouvelle vague zal in het vervolg verstaan worden een Franse filmstroming waarvan 

zowel een aantal jonge regisseurs, die sinds 1958 hun eerste speelfilm gemaakt hebben, als hun 

werken deel uitmaken. Regisseurs en werken hebben een aantal kenmerken gemeenschappelijk.‟ Het 

aantal jonge regisseurs wordt hier beperkt tot de regisseurs die voor hun eerste langspeelfilm als 

redacteur of criticus voor het filmtijdschrift Cahiers du cinéma schreven. Dit zijn Godard, Chabrol, 

Truffaut, Doniol-Valcroze, Kast, Rivette en Rohmer. Deze Cahiers-groep legde van 1954 tot 1959 met 

hun artikels in Cahiers du cinéma de basis van het gedachtegoed van de Nouvelle Vague. Hun 

gemiddelde leeftijd tijdens het maken van hun eerste speelfilm was 32 jaar. Buiten de kerngroep van 

de hiervoor genoemde regisseurs konden volgens Van Deelen (1969) ook de Broca, Demy, Drach, 

Franju, Malle, Resnais en Varda als Nouvelle Vague - regisseurs beschouwd worden. Deze regisseurs 

hadden – in tegenstelling tot de Cahiers-groep – al een filmtechnische opleiding genoten voor ze hun 

debuutfilm regisseerden.  

                                                           
10

 van Claude Chabrol. 
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2.1.3. De Beat Sensibility 

2.1.3.1. De Beat Sensibility: parallel lopend met de Nouvelle Vague - tijdsgeest 

Sterrit (1999, p.45) stelt dat Godard gewaar was van de in de jaren 50 opkomende Beat Generation in 

de Verenigde Staten. Hij gaat er van uit dat A Bout de Souffle onrechtstreeks door de toen heersende 

Beat sensibility beïnvloed werd. Ondanks dat Godard de Beat Generation in interviews nooit specifiek 

bij naam noemde, geven zijn interviews en artikels volgens Sterrit (1999) wel degelijk blijk van 

sympathie voor de directheid en spontaniteit die de geschriften van de Beat Generation kenmerkten. 

Sterrit (1999) vergelijkt Godard met Jack Kerouac, schrijver en tevens bedenker van de Beat 

Generation term. Beiden waren de in de jaren 50 heersende „mindset of conservatism, consensus, and 

conformity‟ beu en daagden de sociaal-culturele normen uit met een „charged-up mixture of 

impulsiveness, irreverence, and flamboyant rejection of common sense‟ (Sterrit, 1999, p. 46). 

Improvisatie stond in zowel Kerouac‟s als Godard‟s denkwijze centraal. Met zijn roman On the Road 

bewees Kerouac zijn enorme loyaliteit aan improvisatie en spontaniteit. Hij gaat er van uit dat leven, 

denken en kunst onafscheidbaar zijn. Alleen creativiteit, spontaniteit en improvisatie kunnen „the 

quicksilver flow of lived experience in all its energy diversity, and mutability‟ bevatten (Sterrit, 1999, 

p. 46).  

2.1.3.2. Godard’s denken gelinkt aan de Beat Sensibility 

Ook Godard gaf zich - weliswaar in mindere mate - over aan Kerouac‟s denkwijze. Net zoals bij 

Kerouac ging er veelvuldig denkwerk vooraf aan zijn improvisatie. Godard onderschreef ook 

Kerouac‟s standpunt dat leven, denken en kunst onafscheidbaar zijn. Het leven van een cineast maakt 

volgens Godard deel uit van de films die hij maakt. In A Bout de Souffle is de Beat sensibility-

gedachtegang  duidelijk terug te vinden in de vorm van improvisatie, creativiteit en rebellie tegen de 

traditionele filmconventies. Godard vertrouwde blindelings op zijn improvisatievermogen om A Bout 

de Souffle te maken. Hij verzon menig dialoog op het laatst en riep die dan tijdens de opnames naar 

zijn acteurs toe. Uiteraard filmde hij geluidloos om dan achteraf de dialogen te synchroniseren. 

Coutard‟s cameravoering, de jumpcuts en overgangen getuigen dan weer van creativiteit en rebellie 

tegen de traditionele filmconventies. Zoals menig Beat-schrijvers autobiografisch getint schreven, was 

dit - weliswaar in mindere mate - ook bij Godard het geval (Narboni & Milne, 1986, geciteerd in 

Sterrit, 1999, p. 48). 

We kunnen aannemen dat de Nouvelle Vague - stroming gelijkaardige eigenschappen – zoals 

rebellie tegen de klassieke conventies, improvisatie en het autobiografische aspect – vertoont als de 

Beat sensibility die ook in die periode, de jaren 1950-60, op gang kwam. Daar we al duidelijke 

parallellen gelegd hebben tussen de tijdsgeest van de Nouvelle Vague - stroming en de tijdsgeest 
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waarin het postmodernisme ontsproot
11

, zouden we tevens van parallelle overeenkomsten tussen de 

opkomende Beat sensibility in de jaren 50-60 en de tijdsgeest waarin de vroege wortels van het 

postmodernisme liggen, kunnen uitgaan. Door in onze microanlyse
12

  de personages Vincent en 

Mia in Pulp Fiction te toetsen met het behavioristisch-existentialistische element die de Beat 

Sensibility- gedachtegang kenmerkt
13

, willen we dit verband ook aantonen. Toch willen we daarbij 

duidelijk stellen dat Tarantino en Godard – ondanks voorgaand besproken gemeenschappelijke 

context – in een moeilijk te vergelijken periode en totaal verschillende maatschappelijke en 

geografische context hun films regisseerden. Raakpunten tussen beide stromingen worden dus best 

als relatief zijnde beschouwd. 

 

2.2. Tarantino en Godard, enerzijds strevend naar realisme, anderzijds rebellerend met 

zichtbare kritiek  

2.2.1. Het streven naar realisme: Godard geïnspireerd door André Bazin 

Het was André Bazin die voor het eerst in zijn cahiers du cinéma de idee poneerde dat realisme de 

essentie is van cinema. Regisseurs moeten de werkelijkheid zo getrouw mogelijk trachten te vertalen 

naar het grote scherm en dit met zo weinig mogelijk tussenkomsten. Daarmee ging hij in tegen 

filmtheoretici als Serge Eisenstein en Rudolf Arnheim die het manipuleren van de werkelijkheid 

d.m.v. montage net als de grote kracht van het filmmedium zagen (Sterrit, 1999, p. 4). De Nouvelle 

Vague - regisseurs filmden zoveel mogelijk op locatie. Nieuwe opnameapparaten maakten dit 

mogelijk waardoor regisseurs steeds minder afhankelijk werden van de studio‟s. De fotografie moest 

zo naturalistisch mogelijk overkomen. Qua fotografie stonden de vaak documentaireachtige Nouvelle 

Vague - films lijnrecht tegenover de expressionistische film. De kunstmatig in scène gezette beelden 

hadden afgedaan. Zo werd ook kunstmatig licht ingeruild voor daglicht zodat we de dingen zien zoals 

we die in de realiteit zouden zien (Van Deelen, 1969, p. 27). 

Godard wilde zijn film
14

 snel maken en dit op een manier zoals hij een televisiereportage zou maken 

over zijn twee hoofdpersonages. Met materiaal die de opnames zouden kunnen vertragen of verzwaren 

wilde hij niet werken. Grote travelings op sporen of extra lichtbronnen waren niet aan Godard besteed. 

Speciale ultragevoelige filmstrookjes had hij ook niet nodig. Twee 16 mm
15

 filmstroken
16

 voor de dag 

– en nachtopnames waren voldoende. Camerakranen en - voetstukken wisselde hij in voor goedkopere 
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 2.1.2.1. 
12

 Microanalyse 4.3. 
13

 Zie 2.6.8. 
14

 A Bout de Souffle. 
15

 De 16 mm filmstroken werden meestal gebruikt voor het maken van foto‟s en documentaires, terwijl de 35 

mm filmstroken eigenlijk voor bioscoopfilms dienden. 
16

 De Ilford H.P.S. voor overdag en de Agfa Record voor ‟s nachts.  
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rolstoelen en bakfietsen waarin Coutard, zijn cameraman, werd voortgeduwd. Op die manier werden 

Michel en Patricia met verborgen camera achtervolgd op de Champs-Elysées zonder medeweten van 

de voorbijgangers 
17

. Filmen gebeurde vaak tussen de onwetende massa met de camera in de hand. Dit 

was de documentaireachtige filmstijl die Godard trachtte te bekomen met zijn A Bout de Souffle 

(Marie, 2006, p. 79).  

2.2.2. Realisme gevoed door improvisatie in dialoog en acteerprestatie bij Godard  

Dialogen in Nouvelle Vague - films moesten niet altijd even duidelijk en betekenisvol zijn. Andere 

geluiden mochten de dialogen onderbreken (Sterrit, 1999, p. 20). Toegepast op A Bout de Souffle 

wordt Michel‟s gekheid volgens Marie (2006, p. 85) magistraal gereflecteerd in de dialogen die 

Godard aan zijn welbespraakt personage geeft. Ook Patricia‟s elegant onhandig zijn, wordt mooi 

weerspiegeld in haar Amerikaans accent. Godard laat zijn personages hun eigen taal hanteren en druist 

daarmee in tegen de traditionele filmtaal. We horen in A Bout de Souffle de Franse taal zoals die in 

1960 werd gesproken in de Franse milieu‟s waarin Godard vertoefde (Marie, 2006). Tot voor A Bout 

de Souffle werden dialogen vaak onderworpen aan de strenge wetten van de dramatische klassieke 

dialoog. Zo moesten alle personages dezelfde woordenschat gebruiken en vragen altijd van repliek 

gediend worden. Aaneenschakelingen van buitensporig taalgebruik werden als ongepast beschouwd. 

Geïnspireerd door vrijschutters als Marcel Pagnol, Sacha Guitry en Joseph L. Mankiewicz 

dwarsboomde Godard die regels. Hij wilde oprechte pure directe dialogen gebruiken zoals Jean Rouch 

ze in zijn documentaire moi, un noir (1958) bracht en ermee de cinéma vérité-stijl lanceerde (Marie, 

2006, pp. 84-85). Klassieke dialoogstructuren maakten plaats voor vernieuwende elementen zoals 

interne monologen, woordspelingen, slang, aforismen, grappige anekdotes en intertekstuele 

verwijzingen
18

 die het realisme alleen maar ten goede kwamen (Marie, 2006, p. 85).
19

 Om zo dicht 

mogelijk bij de werkelijkheid te komen, moest ook zo naturel mogelijk geacteerd en vaak ook 

geïmproviseerd worden. Godard gaf zijn acteurs daarin een enorme vrijheid. Ook zichzelf gaf hij die 

vrijheid. Meestal verzon hij de avond voor de opnames nog dialogen. Tijdens de opnames van une 

femme est une femme (1961) schreef hij zijn dialogen nog haastig in de studio terwijl zijn acteurs zich 

aan het opmaken waren (Sterrit, 1999, p. 20). Dixon (1997, p. 15) citeert Monaco wanneer die stelt dat 

een 15 pagina‟s lang scenario van Truffaut aan de basis zou gelegen hebben van Godard‟s idee om zijn 

debuutfilm A Bout de Souffle (1960) te maken. Truffaut haalde zijn inspiratie uit een faits divers 

berichtje, genaamd l‟affaire Michel Portail. Volgens de Franse regisseur Roger Vadim – zowel 

Truffaut als Godard‟s grote voorbeeld – stond Godard‟s eigenlijke scenario dan weer in enkele 
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 Zie 2.4.  
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 Marie (2006, p. 85) poneert dat de romanschrijvers die begin de 20
ste

 eeuw tegen de toen gangbare literaire 

stijl revolteerden met interne monologen en het gebruik van de gesproken taal een inspiratiebron waren voor 

Godard.  
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kortzinnen op een luciferdoosje geschreven. A Bout de Souffle‟s producer Beauregard wantrouwde 

Godard‟s werkmethode en dit was aannemelijk, wetende dat Godard zich baseerde op wat nota‟s en 

voor de rest blindelings op zijn improvisatievermogen vertrouwde tijdens het draaien van A Bout de 

Souffle (Dixon, 1997, pp. 18-20). De toen nog jonge Jean Seberg had problemen met Godard‟s 

werkmethode die in schril contrast stond met de Hollywoodiaanse opnames die ze in haar twee films 

ervoor meemaakte. Zo zou Godard tijdens één van de opnamedagen na slechts 2 uur opnamewerk 

gezegd hebben: „c‟est fini pour aujourd‟hui, je n‟ai plus d‟idée‟ (Marie, 2006, p. 38).  Ook dit 

bevestigt Belmondo in zijn biografie: „Le premier jour d‟ à bout de souffle, il m‟a dit, avec son accent 

suisse et son ton traînant: “Tu entres dans cette cabine téléphonique et puis tu télephones.” J‟entre 

dans la cabine. Alors, il me dit: “Bon, ça va. On retournera demain, j‟ai plus d‟idées.”‟ (Durieux, 

2009, p. 97). Toch moet Godard‟s intuïtieve manier van werken relatief genomen worden. 

Improvisatie bij Godard werd echter altijd voorafgegaan door enorm veel denkwerk of zoals hij het 

zelf verwoordt: „Moi, je filme un monde instinctif d‟une manière réfléchie‟ (Durieux, 2009, p. 98).
20

 

Ook in een interview voor Cahiers du Cinéma bevestigt hij dit door toe te geven dat hij wel degelijk 

improviseerde tijdens het draaien van A Bout de Souffle, maar erbij vertellend dat hij dit met ideeën 

deed die al van lange tijd voordien dateerden. Zo had hij voor elke scène op voorhand al enorm veel 

notities genomen ( Bergala, 1998, p. 216).  

2.2.3. Realisme gevoed door improvisatie in dialoog en acteerprestatie bij Tarantino 

Ook Tarantino streefde op zijn manier naar een zo realistisch mogelijke weergave van de feiten in 

zijn films. Dit realisme trachtte hij in Pulp Fiction net zoals Godard d.m.v. acteerprestaties en 

dialogen gevoed door improvisatie te bekomen. Zoals Godard rekent ook Tarantino voor zijn dialogen 

op het improvisatievermogen van zijn acteurs. Hij vertelt ze welke kant hij uit wil, maar laat ze dan in 

een door hem gecreëerde omgeving vrij met mekaar praten en zo de scène als het ware zelf in handen 

nemen. Als ze dan eens de andere richting dan de door hem beoogde uitgaan, vindt hij dat vaak ook 

goed daar volgens hem dit soms de beste stukken van een scène kunnen worden.                                                                                                                                                          

(http://www.youtube.com/watch?v=x969j9UtI3w&feature=related). Tarantino steekt veel energie in 

het acteerwerk van zijn personages en monteert in functie van diens acteerprestaties. Zowel Pulp 

Fiction als Reservoir Dogs (1992) kunnen volgens Tarantino als „performance driven‟ beschreven 

worden. Zijn films zijn als het ware gemonteerd op het ritme van de acteerprestaties van zijn 

personages. Tarantino beschouwt zijn acteurs als een mengeling van criminelen, acteurs en kinderen. 

Kinderen zijn volgens Tarantino de meest realistische acteurs op aarde. De echtheid waarmee een kind 

een moordenaarsrol speelt, wil hij ook terugzien bij zijn acteurs (Smith, 1998, p. 101). Uma Thurman 

vertelde in een interview
21

 dat Tarantino zich samen met zijn acteurs volledig in hun rollen inleeft. Net 

dit is volgens Page (2005) de sleutel tot Tarantino‟s successen. Hij bouwt zijn personages nauwgezet 
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op en laat ze zo realistich mogelijk overkomen. Dit allemaal met een enorme liefde voor zijn typetjes 

(Page, 2005, p. 120). Filmcriticus Drew McWeeny beschrijft Tarantino‟s personages dan weer als 

„characters that reveal themselves‟ waarvan je naar het einde van de film toe steeds meer te weten 

komt (http://www.youtube.com/watch?v=CEod4dSkMIY&feature=channel) 
23

. 

We kunnen dus stellen dat zowel Tarantino als Godard zichzelf en hun acteurs een bepaalde 

vrijheid tot improvisatie gunden. Dit als middel om realisme in hun films te bekomen. Zowel 

Godard als Tarantino creëren een welbedachte omgeving waarin hun auteurs hun eigen gang 

kunnen gaan.  Toch hebben ze tot op een bepaald niveau controle over die bewegingsvrijheid en 

weten ze heel goed waar ze naartoe willen, getuigend hun veelvuldig denkwerk voorafgaand aan het 

draaien van hun films. We gingen al uit van een gemeenschappelijke tijdsgeest waarin de wortels 

van het postmodernisme liggen en de Nouvelle Vague en de Beat Sensibility ontstonden. In die 

gemeenschappelijke tijdsgeest of context zouden we het element improvisatie als kenmerkend ervoor 

kunnen plaatsen. We zouden dus kunnen poneren dat Tarantino – zij  het onbewust – beïnvloed 

werd door de tijdsgeest van de jaren 50-60 waarin naast rebellie  en het autobiografische aspect ook 

intuïtie en improvisatie vaak een belangrijke rol speelden bij het maken van films of schrijven van 

teksten.
24

  

Pulp Fiction‟s dialogen staan in functie van zowel het uitdiepen van haar personages en plot als de 

verwachtingen en emoties van het publiek. Zo scheppen Jules en Vincent‟s eerste dialogen hoge 

verwachtingen over zowel Mia als haar man Marsellus. De dialogen tussen Butch en Fabienne creëren 

dan weer een gevoel van spanning en „danger just around the corner‟  bij het publiek (Page, 2005, 

p.132). Pulp Fiction wordt gekenmerkt door strakke dialogen die vergelijkbaar zijn met die van 

scenaristen als Ben Hecht en Charles MacArthur die vaak overlappende dialogen in hun scenario‟s 

staken. Zo is Howard Hawks‟ His Girl Friday (1940) een typerend voorbeeld van dit soort dialogen 

(Morsiani, 2006, p. 49). Tarantino zelf verwees zijn acteurs ook naar His Girl Friday (1940) daar hij 

er op stond dat zijn acteurs hun dialogen op een gelijkaardig tempo brachten. Snelle dialogen zijn 

ondertussen Tarantino‟s handelskenmerk geworden (Page, 2005, p. 108). Zijn dialogen kunnen 

volgens Page (2005, p. 110) ook postmodern genoemd worden daar ze verwijzen naar grote 

literatuurwerken, maar dan in een modern jasje gegoten. Zo refereert de discussie tussen Vincent en 

Jules over de hamburgerketen McDonalds naar Jim en Huckleberry Finn
25

. Page (2005, p. 110) spreekt 

van een „mix of high and low art; that of literature and popular cinema‟. Volgens Curtis (n.d., pp. 1-3) 

zijn Pulp Fiction‟s dialogen dan weer postmodern omdat ze het soort dialogen zijn die in moderne 

films altijd verwijderd zouden worden (Curtis, n.d., pp. 1-3). 
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 Tijdens een interview met Diana Kruger m.b.t. Tarantino‟s Inglorious Bastards (2009). 
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 2.1.3.2. 
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 Personages uit Mark Twain‟s roman The Adventures of Huckleberry Finn.  
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Zowel Godard als Tarantino geven aan beïnvloed te zijn geweest door scenaristen die directe, 

strakke dialogen voor hun scenario’s als handelsmerk hanteerden. Tarantino verafgoodde Howard 

Hawks’s His Girl Friday (1940) voor diens directe en ook snelle vaak overlappende dialogen. 

Hawks had zich voor His Girl Friday (1940) op het theaterstuk The Front Page gebaseerd die 

geschreven werd door Ben Hecht en Charles McArthur, tevens inspiratiebronnen voor Tarantino. 

Godard ontleende dan weer elementen uit Jean Rouch’s door tevens directe dialogen gekenmerkte 

cinéma vérité stijl in zijn moi, un noir (1958). We zouden er van kunnen uitgaan dat Tarantino 

bepaalde elementen ontleende uit of toch op zijn minst gewaar was van de dialoogstijl in A Bout de 

Souffle daar Tarantino net als Godard van strakke, directe en overlappende dialogen hield om het 

realismegehalte in zijn films hoog te houden.  

2.2.4. Pulp Fiction: realisme doorbroken met zichtbare artificialiteit  

Smith (1998) spreekt van een mix van enerzijds realisme en anderzijds artificialiteit in Tarantino‟s 

films. De overdosisscène in Pulp Fiction beeldt die mix mooi uit. De gebeurtenissen in de scène 

kunnen door de kijker enerzijds als realistisch en beangstigend beschouwd worden. Anderzijds zullen 

veel kijkers ook lachen met de gekheid ervan, beseffende dat het maar een film is. Of zoals Tarantino 

dit duaal karakter zelf verwoordt: „Half the audience is tittering, the other half is diving under the 

seat‟ (Smith, 1998, p. 99). Tarantino‟s mix van realisme en artificialiteit resulteert soms onbewust in 

humoristische situaties terwijl dit op zich niet zijn bedoeling is. Het is volgens Tarantino het effect 

gecreëerd door een typische „action-adventure‟-scène in een alledaagse situatie te laten doorgaan dat 

een scène absurd of humoristisch maakt (Woods, 1996, p. 122). Door geweld met grappige dialogen te 

combineren geeft Tarantino echter zelf ook vaak een humoristische touch aan zijn geweldscènes die zo 

minder gewelddadig overkomen (Page, 2005, p. 114). Meestal brengt Tarantino zijn humoristische 

dialogen net voor het hoogtepunt van de geweldscène om het hoogtepunt wat uit te stellen en zo de 

spanning gestaag op te bouwen (Page, 2005, p. 119). Tarantino laat ons met een voorsmaakje al 

duidelijk weten dat we dit soort artificiële kitsch kunnen verwachten door ons in het begin van Pulp 

Fiction de definitie van pulp volgens het American Heritage Dictionary voor te schotelen (Page, 2005, 

p. 109). Ook met het rechthoekje dat Mia eigenhandig in het luchtruim tekent, breekt Tarantino 

volledig met voorgaand
26

 besproken realisme en smijt hij de kijker even uit de film door hem eraan te 

herinneren dat hij naar een „constructed piece of entertainment‟ zit te kijken (Page, 2005, p. 111). 

Overduidelijk wordt voorgaand geïllustreerde mix van realisme en artificialiteit wanneer Jules de 

woorden „Come on, let‟s get into character‟ tegen Vincent, zijn partner in crime, zegt voor ze het 

appartement binnen treden. Met die zin laat Tarantino zijn hoofdrolspelers letterlijk en figuurlijk 

omschakelen van zijn zelfgecreëerde „new gangster‟ personages naar het rolletje van de stereotiepe 
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huurmoordenaar (Page, 2005, p. 112) waarin ze hen al lang voorafgegane typische genrerollen 

imiteren (Isaacs, 2008, p. 161).  

Tarantino’s doorbreken van het realisme met artificialiteit in Pulp Fiction zouden we als 

rebellerend van aard kunnen beschouwen. We zouden het kunnen vergelijken met Godard’s poging 

om de traditionele filmconventies te doorbreken in de jaren 50-60. Het is duidelijk dat beide 

regisseurs hun eigen stijl hanteren om als het ware aan zelfreflectie te doen en zo te rebelleren 

tegen elk hun eigen ding. Ze maken zelfbewuste films die je doen beseffen dat je naar een film aan 

het kijken bent. Zo wilde Godard de sinds 1920 door vaste principes gekenmerkte klassieke 

Hollywood-stijl ondermijnen. Kenmerkend aan die principes is het streven naar het verminderen van 

de kijker zijn bewustzijn dat hij een film aan het bekijken is. Sterrit (1999, p. 20) legt metaforisch 

mooi uit hoe Godard daarin verschilt met de klassieke filmmaker: „Classical filmmakers are like 

puppeteers who want us to forget their string pulling and accept the actions of their marionettes as 

natural events. By contrast, modernist puppet masters like Godard insist on waving to us from behind 

the stage, reminding us of their presence and inviting us to enjoy their string pulling as an essential 

and meaningful part of the spectacle.‟ Tarantino rebelleert met Pulp Fiction dan weer tegen de te 

voorspelbare plots uit de films van na de jaren 80. Wat hij hekelt aan veel films is dat je na de eerst 10 

minuten al weet welk soort film het zal worden. Films gelijken meer en meer op mekaar zodat je het 

gevoel krijgt telkens weer naar diezelfde film te kijken. De kijker beseft volgens Tarantino niet dat hij 

eigenlijk al weet wat er gaat gebeuren in de meeste films. „(…) When the movie‟s getting ready to 

make a left turn, the audience starts leaning to the left; when it‟s getting ready to make a right turn, 

the audience moves to the right; when it‟s supposed to suck „em in, they move up close…you just know 

what‟s gonna happen‟ aldus Tarantino die zich wil verzetten tegen het voorgaand beschreven spoor 

van broodkruimeltjes die het publiek onbewust volgt. Diat wil hij doen door tegen de kijker‟s 

verwachtingen in te spelen met als doelstelling hem een echte kijkervaring te bieden (Smith, 1998, p. 

110). Een goed verhaal moet zich volgens Tarantino constant ontplooien en met ontplooien bedoelt hij 

niet een verrassende bocht naar links of rechts maken
27

. 

Smith (1998, p. 109) stelt in een interview met Tarantino dat die met zijn films de kijkers enerzijds 

emotioneel wil betrekken, maar anderzijds dan weer wil distantiëren van het verhaal door films te 

bekritiseren. „On one level your movies are fictions, but on another level they‟re movie criticism, like 

Godard‟s films‟. Tarantino bevestigt en antwoordt met „One hundred percent‟. Hij voegt er nog aan 

toe dat wat Godard met films gedaan heeft, Bob Dylan met muziek deed. Tarantino’s antwoordt 

maakt ons duidelijk dat het wel degelijk zijn bedoeling is om –net zoals Godard – films te 

bekritiseren op een voor de kijker zichtbare manier die het realisme in zijn film doorbreekt. 
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2.3. Godard en Tarantino, het genrebegrip in vraag gesteld 

2.3.1. Godard en het heruitvinden van een genre 

Godard en Tarantino refereren niet alleen aan Amerikaanse genres uit de jaren 40-50-60
28

. Ze 

spelen ook met genreconventies en vonden zo die genres ook heruit. Het is alsof ze ervan uitgaan 

dat hun kijkers ondertussen al lang vertrouwd zijn met de bestaande genreclichés. Het enige wat ze 

nog kunnen doen, is op hun manier spelen met die genreclichés.  

Tarantino vergelijkt de manier waarop hij met Pulp Fiction zijn eigen versie van het misdaadgenre 

creëerde met de manier waarop Nouvelle Vague - scenaristen als Godard en Truffaut hun Franse eigen 

versie van de Amerikaanse misdaadfilms maakten
29

. Zo vertelt Godard in Cahiers du cinéma (1962, 

geciteerd in Marie, 2006, p. 77) dat het altijd zijn intentie geweest is om met A Bout de Souffle op 

basis van een klassiek verhaal een film te maken die verschilt van alle andere films. De idee om met 

zijn debuutfilm een nieuwe stroming in de Franse cinema in de luiden, zat wel degelijk in zijn hoofd. 

In interviews en artikels werd A Bout de Souffle niet zelden vergeleken met Citizen Kane. Truffaut (in 

Le Nouvel Adam) betreffende was die vergelijking terecht: „ Il y a des films qui réellement ne 

ressemblent à rien de ce qui s‟est fait avant eux: Citizen Kane, A Bout de Souffle, Hiroshima mon 

amour ‟ (Marie, 2006, p. 77). Quentin Tarantino bewondert de manier waarop Godard een genre 

compleet kon heruitvinden. „Hij deed het in de jaren 60 met A Bout de Souffle en wat later ook met Le 

Petit Soldat (1963) en Bande à Part (1964)‟ aldus Tarantino die ervan houdt om – net zoals Godard – 

met de verwachtingen van de kijker te spelen
30

 (Nevers, 1998, p. 7).  

2.3.2. Tarantino spelend met het genrebegrip: de genreconventies doorbroken 

Het is duidelijk dat Tarantino Godard bewondert in hoe hij me het genrebegrip speelde en zo ook 

genres (her)uitvond. We zouden dan ook kunnen poneren dat Tarantino’s stijl om met het 

genrebegrip te spelen en als het ware aan genrepastiche te doen deels elementen ontleende aan de 

manier waarop Godard in zijn periode met het genrebegrip speelde. Tarantino stelt het begrip genre 

in vraag en bekijkt typische genrepersonages in een breder opzicht. Zo voegt hij in Pulp Fiction een 

ironisch, humoristisch tintje toe aan de genadeloze beroepsmoordenaars Vincent en Jules (Smith, 

1998, p. 97) en laat hij Butch met een simpele witte Honda Civic rijden i.p.v. een stoere Corvette die 

veeleer binnen het verwachtingspatroon van het publiek zou liggen (Page, 2005, p. 123). Tarantino 
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 (http://www.godamongdirectors.com/tarantino/faq/rose.html).   
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 Als voorbeeld geeft hij de gas scene uit zijn Reservoir Dogs (1992). Wat volgens Tarantino de scène doet 

slagen, is het in real time brengen ervan (Nevers, 1998, p. 7). 
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verwoordt het zo: „The whole idea is to have these old chestnuts and go to the moon with them‟
31

 

(Smith, 1998, pp. 108-109). Net zoals Leone het Westerngenre heruitvond, wil Tarantino de 

pulpthriller heruitvinden. Dat doet hij door typische genrepersonages in alledaagse real life situaties te 

plaatsen (Woods, 1996, p. 108). De manier waarop en de zaken waarover Vincent en Jules met mekaar 

praten, staan beiden haaks tegenover hoe twee huurmoordenaars in een normale gangster – of 

misdaadfilm dit zouden doen. Daar huurmoordenaars gewoonlijk over hun job praten en in het donker 

in actie treden, laat Tarantino Jules en Vincent als normale mensen praten en op een heldere ochtend 

moorden plegen. Zo pompt hij een hoge dosis realisme in zijn film die toen in 1994 een ware 

verfrissing was voor het misdaad – en gangstergenre was waarvan Page (2005, p. 112) zegt dat het op 

dit moment vast zat „(…) in a rut of stereotypical portrayals and two-dimensional tough guys‟. In 

tegenstelling tot de meeste moderne films krijgen de hoofdpersonages in Pulp Fiction geen heldenrol 

toegedicht waarbij een idee, ideaal of traditie gepromoot wordt. De personages zijn gewelddadig, maar 

hebben geen spijt van hun acties die vaak met nutteloze dialogen gepaard gaan. Zo kan Vincent Vega‟ 

s immoreel gedrag op heel wat sympathie rekenen  bij de toeschouwers (Curtis, n.d., pp. 1-3). 

Tarantino brengt met Pulp Fiction cliché genrepersonages in cliché genresituaties, maar laat ze dan 

gaandeweg in real life situaties terechtkomen. Zo vindt hij het interessant om van een scène die in elke 

andere kraakfilm maximum tien minuten zou duren een langspeelfilm te maken zoals hij het met 

Reservoir Dogs (1992) deed. Tarantino‟s personages lijken op het eerste zicht typische 

genrepersonages, maar al snel valt op dat ze over zaken praten waar normale genrepersonages niet 

over uitweiden. Ze zijn menselijker of zoals Tarantino het verwoordt: „They have a heartbeat, there‟s 

a human pulse to them‟ (Smith, 1998, p. 100). We zouden kunnen stellen dat Tarantino het typische 

genrepersonage in nieuwe situaties brengt en er als het ware een hedendaagse popversie van maakt. 

Dit echter met behoud van het icoongehalte van de personages. Wat Pulp Fiction volgens Woods 

(1996, p. 101) dan ook zo goed maakt, is hoe Tarantino afgezaagde clichéverhalen en personages in 

een volledig ander daglicht stelt (Woods, 1996, p. 101). Smith (1998, p. 98) poneert dat Tarantino met 

Reservoir Dogs (1992) en Pulp Fiction de misdaadfilm hervormde naar een art-misdaadfilm. Dit doet 

hij door zijn verhaal op een zodanige manier te brengen dat de kijker ziet wat  door narratieve selectie 

in andere films normaal weggelaten zou worden. Nog belangrijker in het kader van Tarantino‟s streven 

naar de art-misdaadfilm is het vervangen van actie en spektakel door dialogen en monologen. Zo 

wordt in Reservoir Dogs (1992) de mislukte overval niet getoond (Smith, 1998, pp. 98-99). In Pulp 

Fiction wordt Butch‟s boksmatch dan weer niet getoond en ligt de nadruk veel meer op de gevolgen er 

van (Gallafent, 2006, p. 24).  
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 Tarantino vroeg Roger Avery – waarmee hij het script schreef – om het tweede verhaal van Pulp Fiction te 

schrijven en dit met de nadrukt op het feit dat het  „the most classic story possible‟ moest zijn en „from there he 

could take us to the moon!‟ (Ciment & Niogret, 1998, p. 80). 

 



 
24 

2.4 Pulp Fiction en A Bout de Souffle: refererend aan het klassieke Hollywood-tijdperk 

2.4.1. Godard’s citatendrift in A Bout de Souffle 

Het groepsgevoel van de Nouvelle Vague - regisseurs uitte zich vaak in intertekstuele verwijzingen via 

citaten naar eigen werken of werken van andere regisseurs of artiesten die ze bewonderden. Vaak hield 

dit het risico in dat slechts een beperkt cinefiel publiek deze knipoogjes doorhad. Dit intertekstueel 

verwijzen getuigt van dankbaarheid en bewondering voor de talloze films die de Nouvelle Vague - 

regisseurs jarenlang in de bioscopen aanschouwden. Van Deelen (1969) ziet Godard‟s A Bout de 

Souffle als typevoorbeeld voor de citatendrift van de Nouvelle Vague - regisseurs. Zo citeert Van 

Deelen Collets (1963, geciteerd in Van Deelen, 1969, pp. 233-234) wanneer die Truffaut aan het 

woord laat over Godard‟s citatendrift: „Wat mij in die tijd het meeste opviel bij Godard was zijn wijze 

van boeken verslinden. Als men bij vrienden was, op een avondje, nam hij met gemak veertig boeken 

ter hand en bekeek altijd de eerste en laatste bladzijde. Hij was altijd heel ongeduldig, heel nerveus. 

Hij hield evenveel van de film als wij, maar hij was in staat op eenzelfde middag een kwartier van vijf 

verschillende films te gaan zien. Ik geloof dat hij dat nog doet, zelfs met films die hij erg bewondert. 

Pickpocket is hij, geloof ik, vaak gaan zien, maar telkens in stukken van twintig minuten.‟  

In A Bout de Souffle komt Godard‟s cinefiele geaardheid via intertekstuele verwijzingen duidelijk tot 

uiting. De film zit boordevol indicaties naar zowel het filmmilieu, filmthema‟s, filmstijlen als films op 

zich. Mandelbaum (2007, p. 22) ziet A Bout de Souffle als een film vol met „références à un état 

préexistant de l‟art, à commencer par celui du cinéma‟. Godard refereert aan Amerikaanse regisseurs 

als Griffith en Welles, maar ook aan Europese cineasten als Preminger, Aldrich, Carné, Rossellini en 

Bergman. Mandelbaum (2007, p. 22) ziet A Bout de Souffle als een ode aan het tijdperk van de 

klassieke Hollywood-film, maar dan een ode met vleugjes Jean Rouch, documentairestijl en proza. A 

Bout de Souffle is doorspekt met sentiment gevoed door de teloorgang van het Hollywood-tijdperk of 

breder beschouwd „la tradition des pères‟ (Mandelbaum, 2007, p. 22). 

2.4.2. Intertekstualiteit in A Bout de Souffle: kritiek op de media en referenties aan het 

filmmedium  

Marie (2006, pp. 131-132) wijst op Godard‟s kritische verwijzingen via dialogen naar het 

showbizzwereldje. Wanneer Michel zijn vriendin vraagt of ze nog in het filmwereldje vertoeft, 

antwoordt ze met „Oh non, Faut coucher avec trop de types‟. Ook wanneer Michel Patricia adviseert 

om fotomodel te worden, reageert Patricia met „Oh no! Il faut coucher avec tout le monde‟. Patricia 

kust met de journalist Van Doude omdat die voor haar een interview met Parvulesco kan regelen. 

Wanneer ze na een uitgelopen afspraakje met Van Doude ‟s morgens in haar hotelkamer terugkomt, 

vraagt Michel of ze met hem geslapen heeft. Patricia antwoordt veelzeggend met „Non Michel. Tu 
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sais, il est tres gentil. Il m‟a dit qu‟un jour, on coucherait ensemble, mais pas aujourd‟hui.‟ Godard 

gebruikt het prostitutiewereldje als metafoor voor de showbizzwereld. Een wereld vol immorele 

seksualiteit, maar ook een wereld waarin gemakkelijk geld te verdienen valt. Vooral met de manier 

waarop fotograaf Berruti geld verdient, toont Godard hoe het showbizzwereldje in mekaar steekt. 

Berruti gebruikt een jong meisje om met oudere mannen te kussen terwijl hij ze in het geheim 

fotografeert. Achteraf chanteert hij de mannen voor geld. Michel vertelt Patricia ook dat hij als 

assistent werkte voor Cinecittà enkel en alleen omdat hij blut was en dus geld nodig had (Marie, 2006, 

pp. 131-132). 

Via private jokes steekt Godard impliciete verwijzingen naar het filmmedium in zijn film. Ze refereren 

aan andere films en zullen slechts door fervente filmaanhangers opgemerkt worden. Godard‟s private 

jokes hebben dan ook geen enkele invloed op A Bout de Souffle‟s personage‟s en thematiek. Zo biedt 

een meisje Michel een Cahiers du cinéma nummer aan al vragend: „Vous n‟avez rien contre la 

jeunesse?‟. Godard maakt ook een onopvallende vingerwijzing naar Bob Montagné uit Jean-Pierre 

Melville‟s Bob le flambeur (1956) wanneer Michel Tolmatchoff vraagt of zijn vriend Bob Montagné 

hem al een voorschot wil geven op zijn cheque. Melville speelt bovendien zelf ook een rol in A Bout 

de Souffle
32

. Ook naar Laszlo Kovacs, één van de hoofpersonages uit Claude Chabrol‟s A double tour 

(1959) en immers vertolkt door Jean Paul Belmondo, wordt verwezen daar Laszlo Kovacs Michel‟s 

tweede naam is. Tenslotte kunnen de figuranten – en bijrollen voor Godard‟s vrienden, zoals 

assistenten en collega‟s, ook als private jokes beschouwd worden (Marie, 2006, p.133). 

Naast impliciete private jokes verwijst Godard ook expliciet naar het filmmedium. Zo verwijst hij naar 

genres als de film noir, de gangsterfilm en de western. Naar het noir genre en de gangsterfilm refereert 

hij o.a. door A Bout de Souffle op te dragen aan Monogram Pictures, de Amerikaanse filmstudio die 

talloze goedkope misdaadfilms en film noirs produceerde. A Bout de Souffle‟ s verhaal is volgens 

Marie (2006, p. 134) vergelijkbaar met dit van films als Gun Crazy (1950)
33

, You only live once 

(1937)
34

 en They Live by Night (1948)
35

. Dit zijn films waarin veroordeelde koppels op de vlucht zijn 

voor de politie en gerust tot een subgenre van de film noir gerekend mogen worden. A Bout de Souffle 

bevat ook traditionele noir elementen. Zo hebben de afrekening in de toiletten, de cinema als 

verstopplaats, de steegjes en de Aldrichiaanse
36

 inspecteur Vital een hoog noir-gehalte. Ook de 

ondeugende vrouw waarop de held beter niet verliefd was geworden, zien we terug in film noirs zoals 

o.a. The Big Sleep (1946)
37

 en Gilda (1946)
38

. De manier waarop Michel de onschuldige man in het 
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toilet overvalt is sterk vergelijkbaar met de manier waarop de gangsters uit de noir-film The Enforcer 

(1951) dit doen. Godard verwijst ook naar Whirlpool (1949)
39

, een film noir waarvan hij de soundtrack 

laat horen en de poster laat zien (Marie, 2006, pp. 134-136). Marie (2006, p. 134) ziet A Bout de 

Souffle als een eerbetoon aan noir-held Humphrey Bogart. Michel is namelijk zijn grote bewonderaar. 

Hij imiteert Bogey regelmatig door met zijn duim over zijn lippen wrijvend het typische Bogart-gebaar 

te maken. Ook Michel‟s hoed en de - ook terwijl hij spreekt - constant tussen zijn lippen hangende 

sigaret zijn typerend. Bogart speelt ook de hoofdrol in The Harder They Fall (1956), de film waarvan 

poster en foto‟s te zien zijn in A Bout de Souffle. Marie (2006, p. 137) linkt Belmondo‟s acteerprestatie 

echter niet alleen aan Bogart, maar ook aan de Jean Gabin van de jaren 30
40

. De manier waarop hij de 

pluchen beer behandelt, gelijkt op hoe Gabin dit doet in Le Jour se Lève (1939) 
41

. De neonletters die 

de bevolking waarschuwen voor de publieke vijand Michel Poiccard en de steeds terugkerende Citizen 

Kane-achtige
42

 krantenedities linkt Marie (2006, p. 136) aan Raoul Walsh‟ gangsterfilms The Roaring 

Twenties (1939), White Heat (1949), High Sierra (1941) en zijn western Colorado Territory (1949). 

Colorado Territory is niet de enige western waar Godard aan refereert. Patricia en Michel gaan naar de 

cinema om Westbound, een Amerikaanse western uit 1959, te bekijken. Voor het shot waarin Michel 

in beeld wordt gebracht zoals Patricia hem doorheen de opgerolde affiche ziet, gevolgd door een 

kusscène, haalde Godard inspiratie uit Samuel Fuller‟s western Forty Gun‟s (1957). A Bout de 

Souffle‟s eindscène waarin Michel het leven laat, draagt Godard op aan een gelijkaardige scène uit 

Anthony Mann‟s tevens western zijnde Man of the West (1958) (Marie, 2006, pp. 134-138). 

Godard houdt het niet alleen bij verwijzingen naar film noirs, gangsterfilms en westerns. Hij gaat nog 

verder. Zo verwijst Michel‟s geweerschot richting de zon naar Fritz Lang‟s Der Tiger von Eschnapur 

(1959). Godard knipoogt ook duidelijk naar Ingrid Bergman wanneer Patricia vertelt dat ze liever 

Ingrid had genoemd. Michel‟s droom om naar Italië te reizen, verwijst naar het door Godard geprezen 

drama Viaggio in Italia (1954), een film van Roberto Rossellini met tevens Ingrid Bergman in de 

hoofdrol. Ook Jean Renoir wordt niet vergeten. De manier waarop Michel zijn schoenen met een krant 

wat uitdagend schoonmaakt, komt overeen met hoe de luie Boudu dit met een bedlaken in Renoir‟s 

Boudu sauvé des eaux (1932) doet. Michel‟s vlucht over het platteland refereert dan weer aan Toni‟s 

vlucht in Renoir‟s  drama Toni (1935) (Marie, 2006, pp. 133-138). 
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2.4.3. Pulp Fiction: een reservoir aan pulpreferenties 

Gabriëls (2005)
43

 geeft in zijn scriptie aan dat in Pulp Fiction regelmatig aan Amerikaanse films uit de 

jaren 40-50-60 gerefereerd wordt. Hij doelt daarmee vooral op film noirs
44

, misdaadfilms
45

 en 

Nouvelle Vague - films
46

.
47

 Tarantino zelf ziet Pulp Fiction op zich echter niet als film noir, noch als 

neo-noir (Dargis, 1998, p. 67). Toch stelt Woods (1996, p. 102) dat de film noir en misdaadfilm uit de 

jaren 40-50 als inspiratiebronnen voor Pulp Fiction gezien kunnen worden. Deze films zijn op hun 

beurt dan weer geïnspireerd op pulpliteratuur van auteurs als Raymond Chandler, James M. Cain en 

Dashiell Hammett uit het hardboiled detectivegenre (Woods, 1996, pp. 102-103). Dashiell Hammett 

en Raymond Chandler schreven hun eerste novelles in de populaire pulpmagazines die van 1920 tot 

1950 in de Verenigde Staten verkocht werden
48

 (Libiot, 1994). Andere pulp-invloeden op Tarantino 

zijn Jim Thompson met zijn realistische pulpverhalen en Cornell Woolrich‟s pessimistisch 

pulpnovelles (Woods, 1996, pp. 102-103). Smith (1998, p. 97) ziet Tarantino met zijn Pulp Fiction  als 

verantwoordelijke voor een soort herwaardering van de Amerikaanse „hardboiled pulp tradition‟ uit 

de jaren 40
49

 en Woods (1996, p. 101) poneert dat Tarantino verantwoordelijk is voor het opnieuw tot 

het bewustzijn brengen van het pulp-genre bij de mensen. Als Tarantino aan zijn films een genre moet 

toekennen, opteert hij voor pulpfictie. Zowel Reservoir Dogs (1992), True Romance (1993) als Pulp 

Fiction behoren volgens hem tot dit genre (Dargis, 1998, p. 66). Tarantino is met zijn Pulp Fiction 

volgens Woods (1996, p. 101) dan ook de reden waarom pulpfictie vandaag vaak gereduceerd wordt 

tot pulp-misdaadfictie. 

2.4.4. Pulpfictie, een mix van genres  

Libiot (1994) beschouwt Pulp Fiction als een hommage aan de populaire pulpmagazines die van 1920 

tot 1950 in de Verenigde Staten verkocht werden. Een genre toeschrijven aan de pulpblaadjes is 

onmogelijk daar alle genres er in vertegenwoordigd werden. Niet alleen het misdaadgenre, maar ook 

westerns, sportverhalen, melodramas, fantastische verhalen en horrorverhalen vond je in de 

pulpmagazines terug. Auteurs als Dashiell Hammett, Horace McCoy, Cornell Woolrich, Earl Stanley 
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 Bjorn Gabriëls (2005) wil met zijn scriptie onderzoeken in welke mate Pulp Fiction beïnvloed werd door de 
film noir. Hij richt zich dan ook vooral op referenties aan de film noir en het misdaadgenre waarvan Gabriëls 
(2005, p. 43) besluit dat die niet volledig hetzelfde, maar toch overlappend zijn. 
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 The Maltese Falcon (1941), The Killers (1946), The Big Sleep (1946), Body and Soul (1947), The Set-Up (1949), 
Kiss Me Deadly (1955) (Gabriëls, 2005). 
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 Scarface (1932), The Maltese Falcon (1941), The Killers (1946), The Big Sleep (1946), Kiss Me Deadly (1955), 
Tirez sur le Pianiste (1960), Bonny and Clyde (1967) (Gabriëls, 2005). 
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 Tirez sur le Pianiste (1960), A Bout de Soufflé (1960), Bande à part (1964) (Gabriëls, 2005). 
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 Andere films/series uit het misdaad-noir genre waaraan Godard volgens Gabriël (2004) nog refereert zijn 
Kung Fu (1972), Chinatown (1974), The Yakusa (1974) en Goodfellas (1990). 
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 Ook Horace McCoy, Cornell Woolrich, Earl Stanley Gardner, John D. Mac Donald en David Goodis schreven 
vaak in deze pulpmagazines (Libiot, 1994).  
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 Films als Breathless (1983)
49

 en The Long Goodbye (1973)
49

 effenden het pad al, maar Tarantino ging met 
Reservoir Dogs (1992) en Pulp Fiction verder op dit pad (Smith, 1998, p. 97). 
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Gardner, John D. Mac Donald, Raymond Chandler en David Goodis schreven er hun eerste novelles 

in. Libiot (1994) schrijft het succes van de pulpbladen toe aan de periode (1920-1940) van de grote 

depressie waarin ze geproduceerd werden. De mensen droomden van ontsnappingen naar exotische 

bestemmingen en grepen zo naar pulpmagazines die hen eventjes op avontuur meenamen (Libiot, 

1994). Minder breedgaand dan Libiot (1994) beschrijft Tarantino zelf het pulpgenre als een 

soort scherpe misdaadfictie gemaakt voor een specifiek publiek. De door hem vaak bekeken 

exploitatiefilms uit de jaren 70 behoren volgens Tarantino tot dit genre. Ook minder 

realistische mysterieverhalen passen volgens Tarantino in het pulp-plaatje (Dargis, 1998, p. 

66). Met Pulp Fiction treedt hij buiten de grenzen van het realisme door wat sadistische 

slapstick op de kijker zijn bord te smijten tijdens de pawnshop-scène (Woods, 1996, p. 120). 

Woods (1996) acht die scène bijna surrealistisch en haaks staand tegenover het hardboiled 

realisme uit Pulp Fiction. Treffend is ook Tarantino‟s historisch perspectief op het pulpfictie-

genre: „ (…) the whole idea of pulp, what it really means, is a paperback you don‟t really care 

about. You read it, put it in your back pocket, sit on it in the bus, and the pages start coming 

out, and who gives a fuck? When you‟re finished it you hand it to someone else to read, or you 

throw it away. You don‟t put it in your library‟ (Dargis, 1998, p. 66).  

Morsiani (2006, p. 52) rekent Pulp Fiction ook tot het komediegenre en ziet zelfs gelijkenissen met de 

spaghettiwestern, weliswaar in een alledaags jasje gegoten. De levendige contrasten en close ups uit 

Pulp Fiction hebben volgens Morsiani visuele trekjes mee van Serio Leone‟s werk. Ook Dick Dale‟s 

soundtrack kan als een soort rock‟n roll versie van Ennio Morricon‟s westernmuziek voor Leone‟s 

films gezien worden (Morsiani, 2006, p. 52). Ook volgens Smith (1998) is Pulp Fiction meer dan een 

misdaad-actiefilm. Hij ziet Pulp Fiction als een „anthology of period styles from the Fifties, the 

Seventies, and Forties noir‟ waardoor de personages de mogelijkheid krijgen om buiten de hen eerder 

opgelegde genreconventies te treden (Smith, 1998, pp. 98-99).  

2.4.5. Godard en Tarantino, verschillend in het citeren. 

Naremore (1998, p. 218) gaat uit van een verschillend soort citeren van Tarantino en Godard. 

Tarantino refereert volgens Naremore (1998) naar andere films zonder dat hij, in tegenstelling tot 

Godard,  daarbij van ons verwacht „to rethink or criticize the nature of movies‟. Hij refereert aan 

actiefilms, misdaadromans, maar begeeft zich ook in de sfeer van massa entertainment en postmodern 

kapitalisme door ook aan de populaire massacultuur te refereren. Naremore (1998, p. 218) spreekt bij 

Tarantino van een „unintentionally parodic repetition of classic auteurism, in keeping with the less 

political and more commercial atmosphere of MTV and mainstream Hollywood‟. Godard daarentegen 

staat volgens Naremore (1998) veel kritischer en ironischer tegenover die massacultuur en blijft trouw 
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aan de regels van de Nouvelle Vague. We zouden kunnen concluderen dat Tarantino vooral 

refereert omdat hij er van houdt om met bepaalde populaire genres en films te spelen. Godard 

daarentegen refereerde – veel meer dan Tarantino – met een persoonlijk doel, namelijk zijn eigen 

visie te profileren over bepaalde politieke en maatschappelijke thema’s. Zo wordt Naremore’s 

(1998) stelling dat Godard kritisch tegenover de massacultuur staat duidelijk in A Bout de Souffle’s 

kritische referenties aan het showbizzwereldje
50

.  

2.4.6. Godard en Tarantino, citerend naar hetzelfde genre films 

Net zoals Tarantino refereert ook Godard vaak aan Amerikaanse films uit de jaren 40-50 (Marie, 2006, 

pp. 134-138) . Mick Sleeper (1997, p. 1) gaat  uit van een band tussen de Nouvelle Vague - films en 

pulpliteratuur, getuigende volgende quote: „The zealous admiration that Godard, Truffaut, et al. had 

for American genre films and the work of auteurs such as Welles, Hawks, and Fuller often translated 

itself into their own work. Godard dedicated Breathless to Monogram Pictures, purveyors of pulp 

cinema in the 1940s‟. Sleeper (1997, p. 1) linkt  Monogram Studios aan de pulpcinema uit de jaren 40. 

Daar Godard zijn A Bout de Souffle opdroeg aan de in Hollywood gelegen Monogram Studios
51

 die 

in de jaren 40 en 50 talloze goedkope gangsterfilms produceerden (Dixon, 1997, pp. 17-18), lijkt het 

ons ook aanneembaar dat A Bout de Souffle onrechtstreeks een verwijzing was naar of een ode was 

aan het pulpgenre. Tarantino houdt ook van het door Kael geschetste beeld van Godard als de „movie-

mad Frenchman sitting in a café, scribbling down the poetry he discovers between the lines of 

American hard-boiled fiction and turning it into movies‟ (Mooney, 1998, pp. 78-79). Als er volgens 

Mooney (1998, pp. 78-79) één regisseur is die in dit opzicht vergelijkbaar is met Jean-Luc Godard, 

dan is het Quentin Tarantino.  

2.4.7. Naar een nieuwe filmesthetiek toe 

Isaacs (2008, p. 159) linkt Tarantino‟s films aan een volgens hem nieuwe opkomende filmesthetiek, 

namelijk een „metacinematic aesthetic‟. Deze esthetiek is vernieuwend op het vlak van 

genreconventies, beeldstrategieën en - door Isaacs (2008, p. 159) postmodern genoemde - 

verhaallijnen. Isaacs (2008, p. 180) beschrijft Tarantino‟s metacinema als een cinema waarin beelden 

afstammen van antecedenten uit de filmwereld en dit door o.a. te quoteren en met genreconventies te 

spelen. Hij noemt Tarantino‟s films „hermetically enclosed cinematic quotations‟ die als het ware „a 

new reality of metacinematic awareness‟ of een nieuwe cinematografische metacontext creëren 
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 Zie 2.4.2.  
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 Als filmcriticus voor de tijdschriften Cahiers du cinéma en Arts loofde Godard de vaak onbekende Monogram 

thrillers voor het doorbreken van de heersende trends in het Hollywoodiaanse filmlandschap. Hij bewonderde de 

snelheid waarmee Monogram Studio‟s B-films produceerde. A Bout de Souffle strookt ook met de kenmerken 

van de Monogram films. Het is een low budget film die in een korte tijd gemaakt werd en op zoveel mogelijk 

bestaande locaties gefilmd werd. Net zoals bij Monogram Pictures ambieerde Godard een commercieel 

succesvolle actiefilm te maken. Deze commerciële logica resulteerde in financiële mogelijkheden voor zijn 

volgende films (Dixon, 1997, pp. 17-18).  
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(Isaacs, 2008, p. 181). Deze manier van films maken, werd niet door Tarantino zelf uitgevonden, maar 

„Tarantino‟s auteurism is new in its embrace of the corruption of the ideal, or really real, or 

authentic‟  (Isaacs, 2008, p. 181). Het is duidelijk dat Tarantino niet zozeer van kunst op zich, maar 

vooral van films houdt. Net die liefde ligt aan de basis van zijn creativiteit en originaliteit in zijn films 

(Isaacs, 2008, p. 181). Tarantino referreert voortdurend naar films uit het verleden en doet dit op een 

obsessieve manier. Isaacs spreekt van een „cinematic mythology‟ die ook Tarantino‟s verhalen sterk 

beïnvloedt. Bazin‟s idee dat realisme de essentie van cinema is (Sterrit, 1999, p. 4), werd als het ware 

vervangen door een nieuw auteurschap van Tarantino waarin  in het kader van een „cinematic culture‟ 

via tekstuele woordspelingen in zijn verhalen verwezen wordt naar een „cinematic mythology‟ en dit in 

een „performance space‟ (Isaacs, 2008, pp. 194-195). De nieuwe auteur streeft niet meer naar het 

realisme beoogd door Bazin, maar naar een cultuurbewust realisme in de vorm van authenticiteit die 

gecreëerd wordt door te refereren naar oudere films en dit vermengd met popcultuurelementen (Isaacs, 

2008, p. 195).  

 

2.5. Zichtbare montage in A Bout de Souffle en Pulp Fiction  

2.5.1. Godard: de klassieke filmstructuur doorbroken 

Om betere inzichten te krijgen in hoe Godard de traditie van de klassieke Hollywoodfilm trachtte te 

doorbreken, geven we eerst de belangrijkste kenmerken van die klassieke filmstructuur volgens Sterrit 

(1999, p. 19):  

 De montage moet onzichtbaar zijn en zo weinig mogelijk aandacht naar zich toe trekken. 

 Een shot moet gevolgd worden door een countershot op de hoogte van het oog zodat het 

publiek ziet wat het personage ziet. 

 Er wordt vanuit drie standpunten belicht met oog op een maximale zichtbaarheid. 

 Geluid wordt achteraf gesynchroniseerd en ondersteunt het visuele. 

 Dialogen moeten gevarieerd en duidelijk zijn voor het publiek. 

 Een verhalende standaardmontage - die de kijker doorheen het verhaal leidt - waarbij een 

scène begint met een establishing shot, gevolgd door een medium shot om dan over te gaan 

naar close ups. 

Godard beoogde altijd de traditionele filmconventies te doorbreken. Hij wilde de sinds 1920 door 

vaste principes gekenmerkte klassieke Hollywoodstijl ondermijnen (Sterrit, 1999, p. 19). In de 

klassieke Hollywoodstijl moest de montage onzichtbaar zijn en zo weinig mogelijk aandacht naar zich 

toe trekken. Kenmerkend aan de klassieke Hollywoodstijl is haar streven naar het minimaliseren van 

de kijker zijn bewustzijn dat hij een film aan het bekijken is. Opnieuw willen we Sterrit‟s (1999, p. 20) 
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metafoor gebruiken om uit te leggen hoe Godard in dit opzicht verschilt met de klassieke regisseur: 

„Classical filmmakers are like puppeteers who want us to forget their string pulling and accept the 

actions of their marionettes as natural events. By contrast, modernist puppet masters like Godard 

insist on waving to us from behind the stage, reminding us of their presence and inviting us to enjoy 

their string pulling as an essential and meaningful part of the spectacle.‟ 

2.5.2. A Bout de Souffle’s en Pulp Fiction’s verhaallijnen 

De sequenties in de Nouvelle Vague - film volgen mekaar niet altijd chronologisch op (Van Deelen, 

1969, p. 32). De Nouvelle Vague film is qua vorm fragmentarisch
52

 en druist daarmee in tegen de 

traditionele lineair geconstrueerde scenario‟s. Ook de dialogen zijn fragmentarisch van aard of zoals 

Van Deelen (1969, p. 32) ze beschrijft: „grillig, brokkelig, impulsief en soms moeilijk begrijpelijk‟. 

Van Deelen (1969, p. 33) ziet dit fragmentarisch karakter als een weerspiegeling van de „discontinue, 

incoherente mentale en morele chaos‟ tijdens het Nouvelle Vague - tijdperk. Ook bij Pulp Fiction, die 

qua verhaalstructuur volledig onchronologisch  is, kunnen we spreken van non lineairiteit qua 

vertelstructuur. Pulp fiction‟s plot steunt eigenlijk op drie torenhoge clichéverhalen (Smith, 1998, pp. 

108-109) die achronologisch door mekaar geweven zijn (Page, 2005, p. 115). Het is volgens Page 

(2005) net het achronologisch karakter van Pulp Fiction dat de film destijds boven andere films deed 

uitsteken. De achronologie gaf de film een verfrissende touch waar het publiek verzot op was. 

Sindsdien maakten ook andere regisseurs als Herzfeld
53

, Liman
54

 en Nolan
55

 gebruik van deze 

verteltechniek (Page, 2005, p. 115). Isaacs (2008, p. 159) gaat verder en noemt de verhaallijnen van  

Reservoir Dogs (1992) en Pulp Fiction postmodern daar o.a. het verschil tussen diëgetische en niet-

diëgetische beelden wazig is. Een postmoderne verhaallijn is volgens Isaacs (2008, p. 190) instabiel 

van aard en fragmentarisch. Als voorbeeld geeft hij de overvalscène uit Pulp Fiction waarmee de film 

eerst ingeluid wordt en uiteindelijk ook beëindigd wordt. Isaacs (2008, p. 191) verwijst ook naar Billy 

Wilder‟s film noirs Double Indemnity (1944) en Sunset Boulevard (1950) waarin dezelfde 

verteltechniek gehanteerd wordt. Zo gebruikt Billy Wilder in Sunset Boulevard (1950) een scène 

waarmee hij de film inluidt en uiteindelijk ook mee afsluit (Hirsch, 2008, pp. 72-75). Hirsch (2008, 

pp. 72-75) spreekt bij Film noir over een verwarrende vertelmethode. Noir personages nemen vaak 

verschillende  identiteiten aan die de kijker zelf moet weten te onderscheiden. Het plot is ook meestal 

een doolhof waarin de tijd complex behandeld wordt. Zoekend naar antwoorden keren de personages 

via flashbacks - vanuit verschillende standpunten - terug naar het verleden. Deze niet chronologische 
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 Het vermengen van verhaal, poëzie, krantenknipsels, filmfragmenten, anekdotes, journaalbeelden, tussentitels, 

affiches, interviews, reportages, liedjes en filmgenres. De Nouvelle Vague film krijgt hierdoor een collageachtig 

uitzicht en doorbreekt hiermee de conventionele vormstructuur van de traditionele Franse film. Zo liet Godard in 

films als une femme est une femme (1961) en Deux ou trois choses que je sais d‟elle (1967) zomaar even de 

geluidsband uitvallen (Van Deelen, 1969, pp. 27-29). 
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 Go (1999). 
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tijdsweergave levert uiteraard een niet te onderschatten bijdrage tot zowel het verhaal als de uitdieping 

van de het noir personage (Hirsch, 2008, pp. 72-75).  

Zowel Isaacs (2008) als Van Deelen (1969) beschrijven respectievelijk de Nouvelle Vague-  film en 

de Postmoderne film als fragmentarisch zijnde. Beide stromingen worden gekenmerkt door een 

fragmentarisch karakter qua verhaallijn. Toch kunnen we stellen dat A Bout de Souffle – in 

tegenstelling tot Pulp Fiction – niet het typische fragmentarische karakter heeft van de Nouvelle 

Vague - film zoals Van Deelen (1969) die beschrijft. A Bout de Souffle’s verhaallijn is zelfs 

chronologisch van aard. De diëgetische lengte van A Bout de Souffle bedraagt 3 dagen en 2 nachten. 

Het verhaal begint de vrijdagmorgen in Marseille en eindigt de zondagmorgen om 5 uur in Parijs. 

Daar in de dialogen duidelijke tijdsaanwijzingen terug te vinden zijn, kan er volgens Marie (2006, p. 

72) zelfs van een modelscenario gesproken worden. Ondanks het vernieuwende aspect van A Bout de 

Souffle’s bijna half uur durende zevende sequentie die het scenario een soort dramatische 

omwenteling geeft, benadrukt Marie (2006) dan ook dat vooral de interne structuur van de 

sequenties in A Bout de Souffle baanbrekend was in 1960. Daarmee doelt Marie op Godard’s 

montage in al zijn mogelijke vormen (2006, pp. 75-76).  

2.5.3. Godard en Tarantino, verhogen van bewustzijn d.m.v. montage: focus op de plan-

séquence of long take 

De montage in  Nouvelle Vague - films is in tegenstelling tot de klassieke cinema zichtbaar en soms 

agressief. De manier van monteren trekt de aandacht naar zicht toe (Sterrit, 1999, p. 20). Zo 

bekritiseerde Godard de routineuze overgangen tussen scènes door met jumpcuts en plans-séquences 

op de proppen te komen. De Nouvelle Vague - regisseur wilde de werkelijkheid zo precies mogelijk 

registreren. Minutenlange statische plan-fixes kwamen vaak voor en werden afgewisseld met extreem 

bewegelijke handcamerabewegingen en plan-séquences die het personage nauwgezet volgden. De 

kijker moest de aanwezigheid van de camera als het ware voelen. De ene regisseur ging daarin verder 

dan de andere. Zo wilde Rivette een mislukte scène niet weglaten omdat volgens hem de eerlijkheid 

hem gebood dit te laten zien aan de kijker. Truffaut vond dit dan weer te veel van het goede (Van 

Deelen, 1969, pp. 24-31).  

Opvallend in A Bout de Souffle  is Godard‟s montage waarin hij jump cuts gebruikt die de film een 

documentaireachtige stijl geven. Marie (2006) vergelijkt de jumpcuts met Eisenstein‟s snelle montage 

in zijn befaamde trappenscène in The Battleship Potemkin (1925). Godard‟s idee om jumpcuts te 

gebruiken ontstond nadat Beauregard hem verplichtte zijn twee uur en een half durende film te 

reduceren tot anderhalf uur beeldmateriaal. Vervolgens verwijderde hij het overtollige beeldmateriaal 

en plakte hij achteraf de overgebleven beelden aan mekaar. Dit deed hij zonder overgangstechnieken 

als dissolves en wipes (Marie, 2006, p. 16). In een interview (Sarris, 1994 geciteerd in Dixon, 1997, p. 

16) benadrukte Godard dat hij niet de eerste was die jumpcuts gebruikte. Ook Robert Parrish gebruikte 
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de montagetechniek al in Robert Rossen‟s All the King‟s Men (1949). Zo primitief en baanbrekend A 

Bout de Souffle echter was in 1960, zo alledaags Godard‟s montagestijl vandaag nog is. Jumpcuts zien 

we vandaag namelijk dagelijks op MTV en consorten (Dixon, 1997, p. 18).  

Daar Godard en de Nouvelle Vague - regisseur in het algemeen volgens Van Deelen (1969, pp. 24-

31) gebruik maakten van plan-séquences die de personages nauwgezet volgen, willen we dit ook 

toetsen aan Godard’s A Bout de Souffle om dan te bekijken of ook Tarantino er gebruik van maakt 

in zijn Pulp Fiction. Voor dit stuk van onze macroanlyse willen we ons dus toespitsen op het gebruik 

van plan-séquences of long takes als montagetechniek om het bewustzijn van de kijker te verhogen. 

Op de Champs-Elysées worden Michel en Patricia (09.22 – 12.10) in een 2 minuten 48 seconden 

lange plan-séquence gevolgd terwijl ze voor het eerst sinds lang terug met mekaar praten. Ook in de 

hotelkamersequentie gebruikt Godard plan-séquences (28.45 – 30.17, 32.13 – 34.35, 36.49 - 38.12 ). 

De eerste twee zijn statisch van aard en zouden we dus gerust plan-fixes kunnen noemen. De laatste 

plan-séquence is dan weer dynamischer van aard. Ook in de studio-scène gebruikt Godard een iets 

meer dan 2 minuten lang durende plan-séquence (01.20.17 - 01.22.28) waarin zowel Patricia als 

Michel gevolgd worden. Ook Tarantino maakt met Pulp Fiction gebruik van plan-séquences
56

. 

Wanneer Jules en Vincent uit de lift stappen om af te rekenen met hun slachtoffers worden ze 

gevolgd in een 2 minuten en 36 seconden durende plan-séquence terwijl ze discussiëren over een 

voetmassage die Mia Wallace zou gekregen hebben (10.38 – 13.14). Wanneer Vincent Jackrabbit 

Slim’s ontdekt terwijl hij er doorheen wandelt (33.47 - 34.50), wordt hij in een minuut lange plan-

séquence gevolgd doorheen het restaurant. Ook wanneer Butch uit zijn Honda Civic stapt om zijn 

vader’s horloge te gaan halen (01.24.55 - 01.25.49) in het gebouw volgt de camera hem in een bijna 

minuut lange plan-séquence.  

Opvallend is de gelijkenis tussen Godard’s plan-séquence op de Champs-Elysées en Tarantino’s 

plan-séquence waarin Vincent en Jules het over de voetmassage hebben. Beide plan-séquences 

volgen twee personages die met mekaar praten en eerst naar een bepaald punt wandelen om dan 

terug te keren naar hun vertrekpunt. Patricia en Michel wandelen een stukje van de Champs-

Elysées af en keren dan terug naar de plaats waar ze mekaar eerst ontmoetten op de Champs-

Elysées. Ook Jules en Vincent wandelen een stukje verder weg van de hotelkamer om dan wat later 

terug te keren naar de ingang van de hotelkamer waar ze eerst stonden. Beide plan-séquences 

duren ook ongeveer even lang. De plan-séquence op de Champs-Elysées duurt 2 minuten 48 

seconden terwijl die in Pulp Fiction 2 minuten 36 seconden duurt. We zouden de bedenking kunnen 

maken dat Tarantino zich voor zijn plan-séquence in Pulp Fiction (10.38 – 13.14) inspireerde op 

Godard’s plan-séquence op de Champs-Elysées.  
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 Ook wel long take genoemd. 
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2.6. Godard en Tarantino’s personages 

2.6.1. A Bout de Souffle’s hoofdpersonages: Michel 

Michel‟s karakter wordt gekenmerkt door bijgelovigheid, vreemde gewoontes en vooroordelen 

tegenover de vrouwen. Zo weigert hij de New York Herald Tribune te kopen omdat er geen horoscoop 

in staat. Als een voorbijganger hem om vuur vraagt, geeft hij hem nog liever geld om lucifers te gaan 

kopen dan hem zelf vuur te geven. Michel vraagt ook voortdurend hoe laat het is en heeft de gewoonte 

zijn sigaretten aan te steken met het uiteinde van zijn vorige sigaret. Opvallend zijn ook zijn bijna 

misogyne vooroordelen tegenover de vrouw. Zijn bijna fetisjistisch oog voor details als Patricia‟s 

tenen en heupen verraadt hem echter. Michel is eigenlijk een jaloers type die ontgoocheld is in de 

liefde waar hij in wezen naar verlangt en gebruikt zijn misogynie als masker om zijn ware gevoelens 

mee te verbergen. Eerst houdt hij het nog bij “je t‟aime”, maar op het einde van de film komt zijn ware 

aard naar boven en geeft hij toe verliefd te zijn op Patricia: “Je suis d‟autant plus emmerdé que je suis 

amoureux” (Marie, 2006, pp. 121-123).  

2.6.2. A Bout de Souffle’s hoofdpersonages: Michel intertekstueel bekeken 

Marie (2006, p. 119) ziet in Jean-Paul Belmondo‟s personage linken met  zowel Jean-Pierre 

Melville‟s
57

 hoofpersonage in Bob le flambeur (1956), de marginale Amerikaanse noir held als de 

provocerende Laszlo Kovacs
58

 in Chabrol‟s A double tour (1959). Michel Poiccard heeft zowel het 

sombere van Humphrey Bogart als het spontane van Jean Gabain‟s personages in Quai des brumes 

(1938) en Le Jour se Lève (1939). Ook Michel‟s uiterlijk is een mix van beide acteurs. De hoed, de das 

en de elegante klederdracht heeft hij van Bogart. Zijn loopstijl en veelvuldig roken kenmerken volgens 

Marie (2006) eerder Gabin‟s personages. Michel‟s kletskousgehalte wijkt dan weer af van de eerder 

laconieke Bogart en Gabin. Ondanks Michel‟s gelijkenissen met andere personages en zijn Bogart-

imitaties blijft hij een personage op zich met een eigen karakter en eigen interesses. Zo is hij 

geobsedeerd door auto‟s. Hij demonstreert zijn kennis door talloze modellen op te noemen gedurende 

de film. Zijn obsessie ligt aan de basis van de fouten die hij zal maken en het ongeluk die hem te 

wachten staat. Omdat hij niet zonder auto kan, steelt hij er één in Marseille. Als de politie hem wat 

later wil arresteren, is hij genoodzaakt een agent dood te schieten. Michel‟s gestolen auto‟s zullen hem 

door het verhaal heen leiden en uiteindelijk zijn eigen ondergang worden. Marie (2006) beschouwt de 

auto  dan ook als een essentieel attribuut in A Bout de Souffle‟s setting (Marie, 2006, pp. 120-121). 
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 Godard bewonderde Jean-Pierre Melville enorm en liet hem in een bijrol (Parvelescu) verschijnen in A Bout de 

Souffle (Marie, 2006, p. 40). 
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 Ook door Jean-Paul Belmondo gespeeld en tevens Michel‟s tweede naam in A Bout de Souffle. 
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2.6.3. A Bout de Souffle’s hoofdpersonages: Patricia 

Patricia is een jonge, welgestelde Amerikaanse studente die in Parijs aan de Sorbonne studeert. Ze 

verkoopt de New York Herald Tribune op de Champs-Elysées om haar studies te bekostigen en 

ontvangt af en toe wat held van haar ouders. De manier waarop Godard haar brengt, ziet Marie als een 

breuk met de traditionele wijze waarop vrouwen gerepresenteerd worden in films. Zo krijgen we 

Patricia‟s lingerie niet te zien en draagt ze sportieve, moderne, maar simpele kleren (Marie, 2006, p. 

125-126). Raymond Borde (1962
59

, geciteerd in Marie, 2006, p. 126) beschrijft ze als „een vrouw die 

er eigenlijk geen is, maar eerder een geschoren jongeman is. Ze is een „anti-femme‟ die veel typische 

vrouwelijke trekjes niet heeft.‟ Marie (2006, p. 127) poneert dat Godard met Patricia een volledig 

vernieuwend beeld van de vrouw in de cinema van de jaren 60 introduceerde.  

Opvallend aan Patricia‟s gedrag zijn haar veelvuldige blikken in de spiegel die haar narcistisch 

karaktertrekje verraden. Godard toont haar narcistische trekjes ook in zijn montage door veel close ups 

van Patricia‟s gezicht te maken
60

. Patricia stelt Michel vragen om als het ware dingen te weten te 

komen over haar eigen uiterlijk. Zo vraagt ze Michel o.a. of het meisje van Renoir‟s schilderij mooier 

is dan haar en of hij liever haar ogen, mond of schouders ziet. Opvallend is ook haar gebrekig, maar 

tegelijkertijd charmant Frans taalgebruik. Haar dialogen getuigen van een brede culturele parate 

kennis. Daar Patricia‟s interesses vooral naar boeken uitgaan, is Michel vooral geïnteresseerd in auto‟s 

(Marie, 2006, pp. 126-127). 

2.6.4. Pulp Fiction’s hoofdpersonages: Jules & Vincent 

Jules en Vincent zijn twee huurmoordenaars die maar weinig om de wereld waarin ze leven lijken te 

geven. Onderweg naar het appartement in hun Chevrolet om enkele verraders te gaan vermoorden, 

discussiëren ze over kaashamburgers, voetmassages en hash. Over hun opdracht reppen ze geen 

woord. Aan enige vorm van anticipatie op mogelijke problemen die hen te wachten staan, denken ze 

niet. Moorden is voor hen maar een ritueel waar ze niet voortdurend over willen praten (Woods, 1996, 

pp. 106-107). Het is iets normaals en ze willen die gedachte ook behouden. Dit wordt duidelijk 

wanneer één van de jongemannen
61

 in het appartement in shock is door wat Jules en Vincent 

aanrichten en Vincent duidelijk geïrriteerd geraakt omdat de jongen‟s visie op de feiten niet strookt 

met de zijne (Gallafent, 2006, p. 48).  

Woods (1996, p. 106) beschrijft Vincent‟s karakter als „gloriously fucked-up and gracelessly 

charming‟. Travolta zelf beschrijft Vincent als „un garcon de la rue, mais qui vient du sud des Etats-

Unis, ce qui explique son rythme, plus lent que celui d‟un New-Yorkais, son langage corporel, 

probablement influencé par les Noirs, et une certaine elegance naturelle propre aux gens du Sud‟. 
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 In Premier Plan (printemps): “La Nouvelle Vague”. 
60

 58 close ups of 1/5 van de film (Marie, 2006, p. 126). 
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 Marvin (Gallafent, 2006, p. 48). 
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Vincent is voor Travolta een onvoorspelbaar personage. Stoned rondlopend reageert hij niet altijd even 

normaal op gebeurtenissen. Zo zegt hij dat hij Marvin net in het hoofd geschoten heeft op een 

koelbloedige manier waarop hij evengoed zou kunnen zeggen dat hij Marvin per ongeluk op zijn tenen 

getrapt heeft (Premiere, 1994, p. 85). De door Samuel L. Jackson vertolkte Jules is dan weer de echte 

Mr Superbad van het duo. Hij heeft de stijlkenmerken van een typische onverstoorbare 

huurmoordenaar uit de blaxploitation-thrillers uit de jaren 70. Toen Samuel L. Jackson het script voor 

het eerst las, stond hij versteld van de dialogen. Daar je huurmoordenaars in misdaadfilms volgens 

Jackson meestal hun pistool ziet laden of messen ziet slijpen, zag hij in Pulp Fiction twee 

huurmoordenaars doodleuk roddelen over hun privéleven en alledaagse situaties waarin ze 

terechtkomen (Woods, 1996, pp. 106-107). „ (…) They talk pop culture‟ (Page, 2005, p. 108). Mede 

daarom vond Samuel L. Jackson het dan ook het beste script die hij ooit gelezen had (Woods, 1996, 

pp. 106-107).  

2.6.5. Tarantino’s Suits of Armour 

Vincent en Jules dragen een zwart kostuum die Page (2005, p. 129) als typerend voor het 

gangstergenre beschouwt. Door Jules en Vincent‟s kostuums wat later in de film te vervangen door 

alledaagse bijna nerd-achtige kleren speelt Tarantino alweer met de bestaande genreconventies qua 

kostumering in de gangsterfilm. In tegenstelling tot Page (2005, p. 129), die Vincent en Jules‟ 

kostuums eerder als stereotiep bestempelt, noemt Tarantino de kostuums zijn persoonlijke „suit of 

armour‟. Kenmerkend voor een goede actiefilm is volgens Tarantino het feit dat je na het bekijken 

ervan de drang voelt je zoals het hoofdpersonage te kleden. Zo droegen Jean-Pierre Melville‟s 

personages - zoals  Humphrey Bogart - de gebruikelijke lange regenjas en fedora-hoed. Leone‟s 

personages droegen dan weer de duster en Eastwood‟s personages een poncho. Zo wilde Tarantino 

ook zijn eigen „suit of armour‟ creëren (Woods, 1996, p. 105).  

2.6.6. Personages in de Nouvelle Vague-film 

De hoofdpersonages in de Nouvelle Vague - film zijn individueel levend en niet geïdealiseerd. Ze zijn 

getuige van wat er zich rond hen afspeelt, maar nemen er niet aan deel. Als registrerend outsider 

begeven ze zich in een sociale microkosmos die volledig los staat van de maatschappij. Dit soort 

personage staat in contrast met de Hollywood held die zich doelbewust in de macrokosmos begeeft. 

Visueel komt deze houding tot uiting in de pure close up die zomaar zonder psychologische of 

dramatische drijfveer van dichtbij toont wat er zich in de microkosmos van de held afspeelt (Van 

Deelen, 1969, p. 30). Smith (1998, p. 107) beschrijft Tarantino‟s personages op een vergelijkbare 

manier als Van Deelen (1969) wanneer die ze „social beings situated in their own private culture‟
62

 

noemt. Sellier (2001, pp. 278-279) gaat verder wanneer hij de liefdesverhoudingen in de eerste films 
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 Die cultuur is volgens Morsiani (2006, pp. 52-53) de dagelijkse anonieme Amerikaanse cultuur in een 

grootstad als Los Angeles waarin alles mogelijk is „justement parce que tout est si banal‟. 
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van Godard beschrijft. Relaties in de Nouvelle Vague - film spelen zich volgens Sellier (2001) buiten 

het huwelijk af en zijn meestal van korte duur of „sens lendemain‟. Het gezin bestaat niet in de 

Nouvelle Vague - film. Het individu staat centraal en leeft volledig onafhankelijk (Sellier, 2001, pp. 

278-279). Smith’s (1998, p. 107) ‘own private culture’ kan hier vergeleken worden met Van 

Deelen’s (1969, p. 30) microkosmos die volledig los staat van de maatschappij. In onze 

microanalyse zullen we dit raakpunt tussen Smith’s (1998) en Van Deelen’s (1969) beschrijving 

proberen uit te werken door Van Deelen’s microkosmos te toetsen aan de Jackrabbit Slim’s scène in 

Pulp Fiction.
63

 

2.6.7. Behavioristisch getinte personages 

De Nouvelle Vague - regisseur doet volgens Van Deelen (1969, p. 30) ook geen enkele moeite om een 

psychologische karakterschets te maken van zijn hoofdpersonage. Het volstaat om zijn gedrag in een 

bepaalde situatie te tonen om zo de kijker zijn conclusies te laten trekken. De Nouvelle Vague - film is 

een aaneenschakeling van gebaren die de kijker moet weten te ontcijferen of waartussen de kijker 

verbanden moet proberen te leggen. De Nouvelle Vague - regisseur gaat ervan uit dat je door uiterlijke 

kenmerken te analyseren veel te weten kan komen over het innerlijke van het personage. Het accent 

van de Nouvelle Vague - film ligt dan ook veeleer op handelingen en situaties dan op intriges of 

verhalen. Deze denkwijze kan gelinkt worden aan Sastre‟s opvatting dat de mens de optelsom is van 

de voor hem karakteristieke gebaren en gedragingen. Ook de Amerikaanse behavioristische 

romanschool houdt er volgens Van Deelen (1969, p. 30) hetzelfde denkkader op na. Van Deelen’s 

(1969, p. 30) behavioristische beschrijving van het hoofdpersonage in de Nouvelle Vague - film is 

vergelijkbaar met Sterrit’s (1999) door de Beat Sensibility beïnvloedde beschrijving van Godard’s 

personages in A Bout de Souffle. 

2.6.8. A Bout de Souffle’s personages existentialistisch bekeken door Sterrit (1999): de Beat 

Sensibility – invloed 

Ervan uitgaande dat Godard onrechtstreeks door de toen heersende Beat Sensibility beïnvloed werd
64

, 

gebruikt Sterrit (1999) dit gedachtegoed om de personages van A Bout de Souffle te beschrijven. 

Godard heeft het volgens Sterrit (1999) niet voor de common sense die ervan uitgaat dat iedereen een 

„unique and consistent nature (…) with a coherent set of distinctive properties that last a lifetime (…)‟  

bezit (Sterrit, 1999, p. 50). Ook Kerouac en menig Europees existentialist bekritiseerden de human 

nature-gedachte in de jaren 50. Zij gingen ervan uit dat wie we zijn, bepaald wordt door ons gedrag en 
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niet omgekeerd zoals de human nature-gedachte betoogt. Ons gedrag bestaat uit de keuzes die we 

maken en de acties die we ondernemen (Sterrit, 1999, pp. 50-51).
65

  

Michel hecht geen belang aan zijn innerlijke geest of human nature. Hij is zich op geen enkel moment 

bewust van wie hij diep vanbinnen werkelijk is. Het enige wat voor hem telt, zijn de avonturen die hij 

in de stad meemaakt om zijn uiteindelijk doel, Italië, te bereiken. De waarheid ligt volgens Michel niet 

in zijn innerlijk zelfbewustzijn. Wie hij werkelijk is, wordt enkel en alleen bepaald door de acties die 

hij onderneemt en de dingen die hij zegt. Michel‟s uiterlijke verschijning is dan ook het enige waarop 

Patricia kan voortgaan. Ze wil wel weten wie Michel echt is, maar geraakt niet dieper dan zijn uiterlijk 

gedrag, getuigende volgende quote: „I want to know what‟s behind that mask of yours. I‟ve watched 

you for ten minutes and I see nothing, nothing‟ aldus Patricia. De kloof tussen Michel‟s extern gedrag 

en zijn innerlijk is onoverbrugbaar. Wanneer Patricia de filosofische kant wil opgaan en Michel vraagt 

te kiezen tussen niets of ongelukkig zijn, negeert hij de vraag en snijdt hij een ander onderwerp aan. 

Patricia begint dan ook te twijfelen of ze - hun relatie betreffende - nog wel waarde moet hechten aan 

Michel‟s ondoordringbare psychologie (Sterrit, 1999, pp. 52-53).  

In tegenstelling tot Michel is Patricia zich veel bewuster van de kloof tussen haar innerlijke zelf en 

haar „real-world behaviors‟ (Sterrit, 1999, p. 52). Wanneer ze met de journalist praat, twijfelt ze nog 

of het haar innerlijk is die haar gedrag beïnvloedt of omgekeerd. Dit wordt duidelijk wanneer ze de 

journalist vertelt: „I don‟t know if I‟m unhappy because I‟m not free, or if I‟m not free because I‟m 

unhappy‟. Later neemt ze echter een overduidelijk existentialistisch standpunt in wanneer ze Michel 

vertelt : „I stayed to find out if I was in love with you or if I wasn‟t in love with you (…) and because 

I‟m mean to you, it proves I don‟t love you.‟ Net zoals Michel gaat Patricia van haar gedrag uit om te 

bepalen wie ze werkelijk is. Haar real self is onlosmakelijk verbonden met wat ze doet en zegt.
66

 Hoe 

de personages zich gedragen, wordt volgens Godard ook deels beïnvloed door de omgeving waarin ze 

zich begeven. De stad speelt daarom ook een belangrijke rol en zorgt voor een zekere atmosfeer tussen 

de personages. Patricia en Michel maken deel uit van die stad die in A Bout de Souffle als het ware een 

personage op zich is (Sterrit, 1999, pp. 52-53). 

In onze microanalyse zullen we Sterrit’s (1999) behavioristische door de Beat Sensibility 

beïnvloedde beschrijving van Godard’s personages in A Bout de Souffle toetsen aan Tarantino’s 

personages in Pulp Fiction, meerbepaald in de Jackrabbit Slim’s scène.
67
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 Toegepast op A Bout de Souffle‟s personages vertegenwoordigen Patricia en Michel volgens Sterrit (1999, pp. 

51-53) twee verschillende invalshoeken op het existentialistisch gedachtegoed. Beiden trachten de asociale, 

subjectieve en irrationele wereld waarin ze leven te combineren met hun persoonlijke wil. Maar daar Michel dit 

eerder instinctief doet, is Patricia zich meer bewust van dit dilemma.  
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 Sterrit brengt dit uitgangspunt in verband met Godard‟s quote „A picture is life and life is a picture‟ (MacCabe 

et al., 1980, geciteerd in Sterrit, 1999, p. 53) 
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 Zie microanalyse 4.3. 
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2.6.9. Michel’s duaal karakter beschreven door Marie: toegepast op Vincent Vega 

Marie (2006, p.123) stelt dat Jean-Luc Godard met Michel Poiccard een nieuw soort personage 

uitvond. Een personage die veel moderner is dan het klassieke gangsterpersonage en een soort 

heterogeniteit uitstraalt. Enerzijds toont Godard Michel‟s menselijke kant. Hij heeft een rijke culturele 

achtergrond of zoals Marie (2006, p. 123) het verwoordt: „une culture musicale, picturale et littéraire‟. 

Hij spreekt zich uit over morele kwesties en geeft ook zijn sceptische, bittere mening over liefde.  

Anderzijds blijft hij een gangster, steelt hij wagens en pleegt hij moorden. Marie’s (2006, p.123) 

beschrijving van Michel’s duaal karakter is vergelijkbaar met Smith’s (1998, p. 100) beschrijving 

van Tarantino’s personages waarvan die zegt dat ze op het eerst zicht lijken op typische 

genrepersonages, maar waarvan al snel opvalt dat ze over zaken praten waar normale 

genrepersonages niet over uitweiden
68

. ‘They have a heartbeat, there’s a human pulse to them’ 

aldus Tarantino (Smith, 1998, p. 100). In Pulp Fiction leer je Vincent niet alleen als het prototype 

van een huurmoordenaar, maar ook als mens met een eigen persoonlijkheid kennen. Net dit vindt de 

kijker zo charmerend aan het Vincent Vega personage. Ondanks zijn koelbloedig moordenaarsgehalte 

blijft hij bovenal een mens die door Tarantino in dagdagelijkse voor ons herkenbare situaties geplaatst 

wordt (Smith, 1998, pp. 110-111). Vincent probeert wel de onaantastbare moordenaar te zijn, maar het 

staat eigenlijk in de sterren geschreven dat hij ook maar een mens is en in wezen „resolutely fucked-

up‟ is (Woods, 1996, p. 115)
69

. Dat Vincent ook maar een mens is, maakt Tarantino ons duidelijk 

wanneer we Vincent een boek zien lezen of zoals iedereen naar het toilet zien gaan (Page, 2005, p. 

123). Hij toont ons alledaagse elementen die in het gros van de films niet getoond worden wegens niet 

relevant en onbelangrijk voor het verhaal (Page, 2005, p. 132).  

2.6.10. Michel’s duaal karakter beschreven door Sterrit als eigenschap van het Beat- personage 

Sterrit (1999, p. 48) vult Michel‟s duaal karakter dan weer anders in dan Marie (2006). Norman Mailer 

(1957, geciteerd in Sterrit, 1999, p. 47) beschrijft het Beat-personage als „the American existentialist‟ 

die weet dat in een verstikkende naoorlogse wereld vol oorlogsdreiging „the only life-giving answer is 

to accept the terms of death, to live with death as immediate danger, to divorce oneself from society, to 

live without roots, to set out on that uncharted journey into the rebellious imperatives of the self‟. 

Mailer‟s beschrijving toont volgens Sterrit (1999, p. 47) aan dat Michel als een soort Beat Generation-

type beschouwd kan worden. Het is alsof hij zijn dood al lang aanvaard heeft en er - in tegenstelling 

                                                           
68

 De personages in Pulp Fiction en Reservoir Dogs (1992) zijn zoals in veel misdaad romans gehecht aan hun 
eigen persoonlijkheid. Hun beslissingen komen recht uit hun hart die hun identiteit vertegenwoordigt. Dat is 
volgens Tarantino niet zo het geval in actiefilms en andere Hollywood-films waarin de personages’ beslissingen 
in het teken staan van wat de kijker er van zal vinden. Er heerst een voortdurende angst dat het publiek niet 
van het personage zal houden (Smith, 1998, pp. 110-111). In tegenstelling tot deze actiehelden wijken Vincent 
en Jules niet van hun natuur af, zelfs al is die van een gruwlijke aard (Morsiani, 2006, p. 56). 
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 Ook Travolta’s carrière was op dit moment fucked up. Net die metafoor is volgens Woods (1996, p. 115) het 
geheim achter Travolta’s hergeboorte op het witte doek. 
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tot de zelfbewuste Hollywood held - ook geen problemen mee lijkt te hebben. Michel leeft in zijn 

eigen wereld die volledig los staat van de samenleving en waarin hij kiest voor instabiliteit i.p.v. 

veiligheid. Michel‟s menselijke kant vertaalt zich vooral in zijn naïeve zoektocht naar de vrijheid die 

hij in Italië denkt te gaan vinden.
70

 Michel‟s gedachtegang is kenmerkend voor het Beat Generation 

personage, maar uiteraard achterhaald en utopisch. Net het feit dat Michel blijft geloven in zijn 

idealistisch doel doet het publiek van hem houden en Michel‟s criminele geaardheid minimaliseren.  

Daar volgens Marie (2006, p. 123) Michel met zijn culturele achtergrond, morele 

gespreksonderwerpen en menselijke kant de sympathie van het publiek verovert, is het volgens 

Sterrit (1999, p. 48) dus eerder Michel’s naïviteit en geloof in beterschap die het publiek van hem 

doet houden. Ook de kindse manier waarop hij tevergeefs Patricia zijn liefde verklaart, getuigt van 

naïviteit en doet de kijker bijna vergeten dat het Michel was die de agent genadeloos doodschoot. 

Sterrit (1999, p. 48) vergelijkt Michel al snel met Kerouac’s roadrunners en zelfs met Norman Bates 

in Hitcock’s Psycho (1960).  

2.6.11. Sterrit’s kantlijn bij Michel en Patricia als Beat-personages  

Sterrit (1999, pp. 56-57) poneert echter wel dat Patricia en Michel niet helemaal de Beat-personages 

zijn die een volgens existentialistische denkers „absolute freedom of will‟ hebben. Bewijs daarvan is 

merkbaar in de manier waarop Godard‟s personages beroep doen op elementen uit hun eigen cultuur 

om zich te uiten. Het is duidelijk dat Michel beïnvloed wordt door de cultuur waarin hij leeft. Zo 

speelt hij voortdurend zijn Bogart-rolletje. Ook zijn drie gelaatsuitdrukkingen zijn cultureel getint.  

Sterrit (1999, p. 58) beschrijft Michel als „embedded in a web of social role-playing (…)‟. Ook Patricia 

is beïnvloed door haar cultuur of zoals Sterrit (1999, p. 58) het verwoord: „She also faces life through 

a series of unconsciously assumed masks (…)‟. Zo vraagt ze Michel of ze op het meisje van het 

Renoir-schilderij gelijkt en vergelijkt ze Romeo en Julia met Michel en haarzelf. Het is duidelijk dat 

zowel Patricia als Michel hun gedrag besmet is met culturele aspecten uit hun sociale omgeving. Ze 

zijn dus niet de „selfinventing hipsters but are molded or “spoken” by their society in a sort of cultural 

ventriloquism (…)‟. Ondanks hun poging vrij te zijn in alles wat ze doen en zeggen, kunnen ze er niet 

van onderuit voortdurend uit de mogelijke opties te moeten kiezen uit de culturele leefwereld van de 

stad en tijd waarin ze leven (Sterrit, 1999, pp. 58-59). Sterrit (1999, p. 60) verwoordt hun onmacht 

treffend: „Michel and Patricia think they are masters of their fates, but in fact their capacity for 

spontaneity runs no deeper than the imitative phrases and gestures that compose their sadly 

circumscribed vocabularies. Try as they might to deny it, their lives are caught in roles that existed 

long before they arrived on the scene.‟ Ook hier zullen we in onze microanalyse proberen aan te 

tonen dat ook Vincent en Mia niet de rasechte Beat - personages zijn. Dit zullen we doen door 
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Sterrit’s beschrijving van A Bout de Souffle’s personages als ‘embedded in a web of social role-

playing’ te toetsen aan de personages in Pulp Fiction, meerbepaald in de Jackrabbit Slim’s scène. 
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3. Receptie  

3.1. Godard en Tarantino, filmfestivals als springplank 

In maart 1960 kwam A Bout de Souffle op het grote scherm. Zowel critici als publiek loofden Godard‟s 

filmdebuut. Net zoals bij Truffaut een jaar eerder was nu ook Godard‟s carrière gelanceerd via succes 

op een filmfestival (Berlijn) (Dixon, 1997, p. 16). Zoals Truffaut met zijn  Les 400 coups (1959) op 

het festival van Cannes en Godard met zijn A Bout de Souffle op het filmfestival van Berlijn, 

etaleerde ook Tarantino met zijn debuutfilm Reservoir Dogs (1992) zijn regisseertalenten op 

festivals. Tarantino‟s plan was aanvankelijk om met een goedkope film via wildcards op festivals geld 

op te strijken en daarmee dan zijn eerste langspeelfilm te maken (Ciment & Niogret, 1998, pp. 80-81). 

Ook Godard ambieerde dergelijke commerciële logica door eerst een commercieel succesvolle 

actiefilm te maken die dan zou moeten resulteren in financiële mogelijkheden voor zijn volgende films 

(Dixon, 1997, pp. 17-18). Godard’s plan geschiedde, terwijl het bij Tarantino niet helemaal op die 

manier verliep. Tarantino zat al met Pulp Fiction in zijn hoofd voordat hij met Reservoir Dogs (1992) 

op de proppen kwam. Nadat Tarantino het eerste verhaal van Pulp Fiction, het verhaal van Marcellus 

en zijn vrouw Mia, af had, voelde hij de drang om er nog een tweede en derde verhaal bij te voegen. 

Eens hij genoeg geld verzameld had, zou hij ze alle drie verfilmen om dan samen te voegen in één 

langspeelfilm
71

. Tarantino liet Roger Avery – waarmee hij het script voor Pulp Fiction schreef –het 

tweede verhaal schrijven en het derde verhaal zou dit van Reservoir Dogs worden. Toen Tarantino zijn 

enthousiasme voor zijn driedelig project Pulp Fiction echter wat verloor, besloot hij het derde verhaal 

te gebruiken voor wat zijn eerste langspeelfilm Reservoir Dogs (1992) zou worden. Wanneer 

Tarantino dan na Reservoir Dogs (1992) opnieuw aan zijn driedelig project Pulp Fiction begon te 

schrijven, moest hij nog een derde verhaal verzinnen. Zo kwam hij op de idee om Vincent en Jules na 

hun shootout  te blijven volgen in wat het derde verhaal van Pulp Fiction zou worden (Ciment & 

Niogret, 1998, pp. 80-81). Filmcritici die dachten dat Pulp Fiction slechts een matig voortvloeisel van 

Reservoir Dogs (1992) zou worden, moesten al snel hun woorden inslikken. Tarantino evenaarde niet, 

maar overtrof met Pulp Fiction zijn vorige film (Woods, 1996, p. 101) en won tal van festivalprijzen 

waaronder o.a. een Palm d‟Or op het festival van Cannes en een Oscar voor het beste scenario 

(http://www.imdb.com/title/tt0110912/awards). Zoals Truffaut in 1959 op het filmfestival van 

Cannes
72

 en Godard in 1960 op het filmfestival van Berlijn
73

 heeft Tarantino via filmfestivals, en 

dan vooral via dit van Cannes
74

, echte naamsbekendheid verworven die in volume zijn populariteit 

van na Reservoir Dogs (1992) nog oversteeg. 
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 Tarantino vergelijkt zijn methode met de manier waarop Jim Jarmusch Stranger Than Paradise (1984) 

maakte. 
72

 Voor beste regisseur 
73

 Voor beste regisseur 
74

 Voor beste film (Gouden Palm) 

http://www.imdb.com/title/tt0110912/awards
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3.2. Successen met goedkope films 

Wat Truffaut met les 400 coups in 1959 bewees
75

, werd door Godard een jaar later met A Bout de 

Souffle bevestigd: een film hoeft niet duur te zijn om er veel winst mee te maken. Ook de Franse 

filmproducenten hadden dit door en gingen steeds vaker samenwerken met de nieuwe generatie 

Nouvelle Vague - regisseurs, op sleeptouw genomen door Godard, Truffaut en Resnais (Dixon, 1997, 

pp. 20-21). Dixon (1997) poneert de vraag of het Godard vandaag nog steeds gelukt zou zijn het grote 

publiek te bereiken en commerciële successen te behalen met films die hij in wezen alleen maar voor 

zichzelf maakte zonder rekening te houden met de grote massa. Het vertonen in cinemazalen was in de 

jaren 60 namelijk de enige mogelijkheid om winst te maken met nieuwe films. Filmverdelers waren 

dus genoodzaakt op zoek te gaan naar cinema‟s die hun films wilden kopen. Geholpen door het feit dat 

goedkope en alternatieve films in de jaren 60 gemakkelijker op het witte doek verschenen, was het op 

die manier dat Godard bekendheid verwierf bij het grote publiek (Dixon, 1997, p. 3). Tarantino 

bewees met zijn Reservoir Dogs (1992) en Pulp Fiction dat het vandaag nog steeds mogelijk is om 

een groot publiek te bereiken en commerciële successen te behalen met films die geen rekening 

houden met wat de grote massa wil. Zoals Godard deed ook Tarantino dit met een – in de context 

van het economische landschap in de jaren 90 – relatief laag budget. Het naar Hollywood-normen 

bescheiden budget van 8 miljoen dollar
76

 voor Pulp Fiction werd gefinancierd door Miramax
77

 en 

Jersey Films
78

. Ondanks dit lage budget was Tarantino ambitieus. Pulp Fiction moest een veel 

duurdere film lijken dan hij werkelijk was. Het moest een „epic in everything, in invention, in tension, 

in ambition, in length, in scope, in everything except the price tag‟ worden (Woods, 1996, p. 94).  

Pulp Fiction werd ook een grote hit en transformeerde Miramax van een gewone arthouse studio naar 

één van de grote spelers in het Hollywoodiaanse filmlandschap (Page, 2005, p. 108).  

Zowel Tarantino als Godard slaagden er dus in om eigenzinnige films te maken die toch bij het 

grote publiek aansloegen en hen zo meer financiële middelen gaven om hun volgende films te 

maken. Pulp Fiction maakte Miramax groot, A Bout de Souffle redde Beauregard’s 

productiemaatschappij van de ondergang
79

. Dixon’s (1997) vraag of vandaag nog steeds zou lukken 

wat Godard eind jaren 50 begin jaren 60 deed, zou dus enigszins positief beantwoord kunnen 

worden met wat Tarantino begin jaren 90 met Reservoir Dogs en Pulp Fiction deed. Toch willen we 

hier benadrukken dat beide regisseurs in een volledig verschillende economische context werkten.  
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 Les 400 coups kostte ongeveer 50.000 $ (+- 35.500 Euro). De filmrechten werden voor 70.000 $ (+- 49.600 

Euro) aan de Verenigde Staten verkocht. 
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 Vandaag 5.8 miljoen euro. 
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 Miramax ging op 29 januari 2010 over de kop. Bron: De Standaard Online:  

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100129_053. 
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 Morsiani (2006, p. 49) vermeldt ook Tarantino en Lawrence Bender‟s productiemaatschappij A Band Apart 

als geldschieter voor Pulp Fiction. 
79

 Beauregard‟s productiehuis Les Productions Georges de Beauregard  zat diep in de schulden na enkele 

commerciële flops de jaren voordien (Marie, 2006, p. 32). 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100129_053
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4. Microanalyse 

4.1. Inleiding  

In onze Microanalyse willen we drie in onze literatuurstudie beschreven eigenschappen van het 

Nouvelle Vague - personage en de personages in A Bout de Souffle toetsen aan de personages in Pulp 

Fiction, meerbepaald in de Jackrabbit Slim‟s scène. Onze keuze voor de Jackrabbit Slim‟s scène 

(32.50 – 47.56) willen we duiden door Sellier‟ s (2001, p. 280) beschrijving van „la scène de couple‟ 

in zijn artikel „Représentations des rapports de sexe dans les premiers films de Jean-Luc Godard‟ aan 

te halen. „La scène de couple‟ is een scène waarin een man en vrouw  verenigd worden en dit alleen uit 

verlangen naar mekaar. De bijeenkomst heeft niets met een relatie of met liefde te maken. De man en 

vrouw zijn enkel en alleen bij mekaar omdat ze naar mekaar verlangen. Sellier (2001) gebruikt de 23 

minuten durende scène uit A Bout de Souffle waarin Michel en Patricia mekaar ontmoeten in Patricia‟s 

hotelkamer als typevoorbeeld voor zijn „scène de couple‟ (Sellier, 2001). We denken te mogen stellen 

dat de Jackrabbit Slim‟s scène uit Pulp Fiction gelijkaardige kenmerken bevat als de door Sellier 

(2001) beschreven „scène de couple‟ die volgens hem door Jean-Luc Godard in 1960 heruitgevonden 

werd. Daarom ook onze keuze voor de Jackrabbit Slim‟s scène die we als een soort gemoderniseerde 

variant op Sellier‟s „scène de couple‟ zouden kunnen zien.  

4.2. Microanalyse: Vincent en Mia: levend in hun eigen sociale microkosmos in de Jackrabbit 

Slim’s scène  

4.2.1. Inleiding 

De hoofdpersonages in de Nouvelle Vague - film zijn volgens Van Deelen (1969, p. 30) individueel 

levend en niet geïdealiseerd. Ze zijn getuige van wat er zich rond hen afspeelt, maar nemen er niet aan 

deel. Als registrerend outsider begeven ze zich in een sociale microkosmos die volledig los staat van 

de maatschappij (Van Deelen, 1969, p. 30). Smith (1998, p. 107) beschrijft Tarantino‟s personages op 

een vergelijkbare manier wanneer die ze „social beings situated in their own private culture‟
80

 noemt. 

Ook Mailer‟s (1957, geciteerd in Sterrit, 1999) existentialistische beschrijving van het Beat - 

personage als „the American existentialist‟ die weet dat in een verstikkende naoorlogse wereld vol 

oorlogsdreiging „the only life-giving answer is to (…) divorce oneself from society (…)‟ is 

vergelijkbaar met Van Deelen (1969) en Smith‟s (1998) beschrijvingen van de personages in 

respectievelijk de Nouvelle Vague - film en Tarantino‟s Pulp Fiction. Smith’s (1998, p. 107) ‘own 

private culture’ kan hier dus vergeleken worden met Van Deelen’s (1969, p. 30) microkosmos die 

volledig los staat van de maatschappij en Mailer’s (1957, geciteerd in Sterrit, 1999) beschrijving van 

het beatnik-type.  
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 Die cultuur is volgens Morsiani (2006, pp. 52-53) de dagelijkse anonieme Amerikaanse cultuur in een 

grootstad als Los Angeles waarin alles mogelijk is „justement parce que tout est si banal‟. 
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4.2.2. Analyse  

In het eerste deel van onze microanalyse zullen we dan ook het raakpunt – namelijk het geïsoleerd van 

de buitenwereld in een soort microkosmos levend personage - tussen Smith‟s (1998), Van Deelen‟s 

(1969) en Mailer‟s (1957, geciteerd in Sterrit, 1999) beschrijving proberen te toetsen aan de Jackrabbit 

Slim‟s scène in Pulp Fiction. Dit doen we door de Jackrabbit Slim‟s scène tekstueel en visueel te 

analyseren. A.d.h.v. de dialogen en wat we zien, zullen we proberen een onderscheid te maken tussen 

de door Van Deelen‟s (1969) beschreven microkosmos en macrokosmos.  

Aankomst op Jackrabbit Slim’s parking: Microkosmos (32.55 - 33.04) 

Vincent vraagt Mia wat Jackrabbit Slim‟s voor een bedoening is: „What the fuck is this place?‟. 

Vincent weet niet veel over de sociale macrokosmos waarin hij leeft. Het is ook duidelijk dat hij zich 

niet interesseert voor de macrokosmos waarin het gros van de Amerikanen leeft. Wanneer Mia hem 

zegt dat het restaurant Jackrabbit Slim‟s noemt en dat een Elvis-fan ervan zou moeten houden, negeert 

Vincent Mia‟s uitleg door onmiddellijk te repliceren met: „Come on man, let‟s go get a stake‟. Vincent 

denkt alleen maar aan eten. Randinformatie over de macrokosmos, namelijk het restaurant waarin hij 

dit zal doen, interesseert hem niet. 

Aankomst in Jackrabbit Slim’s: Macrokosmos (33.30 - 35.06) 

Vincent loop stoned doorheen Jackrabbit Slim‟s. Hij wandelt in de macrokosmos die hem volledig 

vreemd is. Fysiek is hij aanwezig, maar mentaal is hij eigenlijk niet aanwezig in de macrokosmos. 

Eigenlijk bevindt hij zich nog steeds in zijn eigen wereldje of microkosmos. In zijn hoofd kan hij niet 

overschakelen van zijn microkosmos naar de macrokosmos waarin hij zich op dit moment bevindt; 

Jackrabbit Slim‟s. Hij is te gewend geraakt aan zijn eigen microkosmos of gangsterwereldje en slaagt 

er niet meer in zich te integreren in de macrokosmos. Hij is wel getuige van wat er zich rond hem 

afspeelt, maar neemt er niet aan deel.  

Vincent lopend doorheen Jackrabbit Slim’s: Microkosmos Macrokosmos Microkosmos 

Macrokosmos… (33.32 - 33.37, 33.58 - 34.02, 34.16 - 34.22, 34.35 -34.37, 34.44 - 34.49) 

Af en toe probeert Vincent wel te participeren aan het gebeuren in de macrokosmos, maar al snel geeft 

hij de strijd op. Zo zie je dat bepaalde iconen uit de macrokosmos (Jackrabbit Slim‟s-massacultuur) 

zijn aandacht trekken wanneer hij er zijn vinger naar uitsteekt of blijft naar kijken, maar telkens geeft 

hij het al snel op en loopt hij weer verder doorheen de voor hem onbekende en lang vervlogen wereld 

uit de macrokosmos. Het lijkt alsof het al lang geleden is dat hij nog eens onder de gewone mensen 

gekomen is. Alleen enkele typische Amerikaanse iconen kunnen zijn aandacht trekken eventjes naar 

de macrokosmos waarin hij zich begeeft toe trekken. De gewone mensen bekijkt hij niet eens.  
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Vincent, wakker geschud door Mia: Macrokosmos  Microkosmos (34.53 – 35.06) 

Wanneer Mia Vincent roept en hem zo als het ware wakker schudt om weer bij haar te komen in zijn 

vertrouwde omgeving; zijn microkosmos. Vincent verschiet alsof hij net uit een droom ontwaakt vol 

herinneringen aan vroeger. Ooit maakte hij deel uit van de macrokosmos, maar die tijden zijn al lang 

vervlogen. Zo ziet hij een speelgoedautobaan die hem zou kunnen doen denken aan zijn kindertijd 

(33.48-33.53). Vincent stapt terug naar Mia of naar de microkosmos waarmee hij vertrouwd is. De 

Chrysler waarin ze gaan eten,staat symbool voor de microkosmos bestaande uit Mia en Vincent, twee 

personen uit het gangstermilieu of de microkosmos waarin hij leeft . De Chrysler waarin ze hun 

maaltijd zullen benuttigen, bakent hun microkosmos af van de macrokosmos waarin ze zich bevinden.  

Vincent en de milkshake: Microkosmos (35.52 - 36.13)  

Dat Vincent niet echt vertrouwd meer is met de macrokosmos wordt ook duidelijk wanneer hij 

verontwaardigd is over de prijs van de milkshake die Mia besteld. Het is alsof de Amerikaanse 

kapitalistische consumptiecultuur hem vreemd is. Hij vraagt Mia voor de zekerheid of een milkshake 

wel degelijk is wat hij denkt te zijn: „A shake?  Milk and ice cream?‟.  

Mia’s uitstapje naar het toilet: Microkosmos Macrokosmos (40.35 - 41.30) 

Vanaf het moment dat Mia beslist haar neus te gaan poederen in het toilet wordt de kloof tussen Mia 

en Vincent‟s microkosmos en de macrokosmos waarin ze zich bevinden opnieuw duidelijk (40.35 - 

40.42). Net zoals Vincent tussen minuut 33.30 en 35.06 doorheen Jackrabbit Slim‟s liep,  loopt Mia nu 

even ongeïnteresseerd in de macrokosmos door het restaurant naar het toilet. Ze snuift er ongegeneerd 

een lijntje cocaïne voor de spiegel waar andere vrouwen uit de macrokosmos bij staan terwijl ze zich 

aan het opsmukken zijn. Mia bekijkt de vrouwen rondom haar niet eens en leeft duidelijk enkel en 

alleen in haar eigen wereldje of microkosmos. Ondertussen is Vincent opnieuw getuige van wat er 

zich rond hem afspeelt zonder eraan deel te nemen. Vincent bekijkt vanuit zijn microkosmos (chrysler) 

hoe mensen lachen met de Marilyn Monroe imitator. Hij is niet meer of minder dan een getuige van 

wat er zich rond hem afspeelt in de macrokosmos. Trekkend aan zijn sigaret observeert hij de 

macrokosmos waarin de gewone mensen dagdagelijkse acties ondernemen. 

De twistcontest: Macrokosmos (44.47 - 47.57) 

Mia dwingt Vincent zich terug in de macrokosmos te begeven wanneer ze met hem aan de twist 

contest wil meedoen. Vincent heeft geen zin in een zoveelste overstap van zijn microkosmos naar de 

macrokosmos. Op Mia‟s vraag „you wanna dance?‟ antwoordt hij eerst negatief met „no‟. Hij heeft 

geen zin om aan dergelijke activiteiten mee te doen. Pas wanneer Vincent door Mia gechanteerd wordt 

om mee te doen, geeft hij toe en stapt hij met haar richting het podium, de macrokosmos. Hij doet dit 

enkel en alleen omdat het moet van haar en omdat hij zijn baas, Wallace, beloofd heeft alles te doen 
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wat ze hem opdroeg. Vincent laat zich dus maar volledig gaan. Zowel Mia als Vincent hebben geen 

gêne ondanks hun speciale manier van twisten. Voor Vincent gaat het enkel alleen om wat er tussen 

hem en Mia of in zijn microkosmos gebeurt. Wat de mensen uit de macrokosmos ervan denken, kan 

hem gestolen worden.  

4.2.3. Conclusie 

We kunnen stellen dat Mia en vooral Vincent voortdurend tussen hun vertrouwde microkosmos en de 

voor hen vreemde macrokosmos laveren. Het geplande afspraakje tussen Mia en Vincent is vooral 

voor Vincent een stap in het onbekende, een stap in de macrokosmos waar hij maar zelden komt. 

Zowel Vincent als Mia doen geen enkele moeite om zich in de macrokosmos te integreren. Ze kijken 

de mensen niet aan, houden geen rekening met hun aanwezigheid en zijn asociaal van aard. Ze 

distantiëren zich van de maatschappij (Mailer, 1957, geciteerd in Sterrit, 1999) en leven in hun „own 

private culture‟ (Smith, 1998, p. 107) of microkosmos (Van Deelen, 1969). We zouden dus kunnen 

concluderen dat het geïsoleerd van de buitenwereld in een soort microkosmos levend personage die 

zowel Mailer (1957, geciteerd in Sterrit, 1999) als Van Deelen (1969) beschrijven ook als een 

personage in Pulp Fiction, meerbepaald de Jackrabbit Slim‟s scène, gezien kan worden. Smith‟s 

(1998) beschrijving van Tarantino‟s personages kan dus gerust vergeleken worden met de 

beschrijvingen die Van Deelen (1969) en Mailer (1957, geciteerd in Sterrit, 1999) respectievelijk aan 

het Nouvelle Vague - personage en het Beat - personage toekennen. 

 

4.3. Microanalyse: Vincent en Mia: behavioristisch bekeken in de Jackrabbit Slim’s scène 

4.3.1. Inleiding 

Ervan uitgaande dat Godard onrechtstreeks door de toen heersende Beat Sensibility beïnvloed werd, 

gebruikt Sterrit (1999) dit gedachtegoed om de personages van A Bout de Souffle te beschrijven. 

Godard heeft het volgens Sterrit (1999) niet voor de common sense die ervan uitgaat dat iedereen een 

„unique and consistent nature (…) with a coherent set of distinctive properties that last a lifetime (…)‟  

heeft (Sterrit, 1999, p. 50). Ook Kerouac en menig Europees existentialist bekritiseerden de human 

nature-gedachte in de jaren 50. Zij gingen ervan uit dat wie we zijn, bepaald wordt door ons gedrag en 

niet omgekeerd zoals de human nature-gedachte betoogt. Ons gedrag bestaat uit de keuzes die we 

maken en de acties die we ondernemen (Sterrit, 1999, pp. 50-51). Ook de Nouvelle Vague - regisseur 

ging van dit door Sterrit (1999) aangehaald standpunt uit. De Nouvelle Vague - regisseur doet 

namelijk geen enkele moeite om een psychologische karakterschets te maken van zijn hoofdpersonage. 

Het volstaat om zijn gedrag in een bepaalde situatie te tonen om zo de kijker zijn conclusies te laten 

trekken. De Nouvelle Vague - film is een aaneenschakeling van gebaren die de kijker moet weten te 

ontcijferen of waartussen de kijker verbanden moet proberen te leggen. De Nouvelle Vague - regisseur 
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gaat ervan uit dat je door uiterlijke kenmerken te analyseren veel te weten kan komen over het 

innerlijke van het personage. Het accent van de Nouvelle Vague - film ligt dan ook veeleer op 

handelingen en situaties dan op intriges of verhalen. Deze denkwijze kan gelinkt worden aan Sastre‟s 

opvatting dat de mens die de optelsom is van de voor hem karakteristieke gebaren en gedragingen. 

Ook de Amerikaanse behavioristische romanschool houdt er volgens Van Deelen (1969, p. 30) 

hetzelfde denkkader op na. Van Deelen’s (1969, p. 30) behavioristische beschrijving van het 

personage in de Nouvelle Vague - film is vergelijkbaar met Sterrit’s (1999) door de Beat Sensibility 

beïnvloedde beschrijving van Godard’s personage Michel in A Bout de Souffle. Michel hecht geen 

belang aan zijn innerlijke geest of human nature. Hij is zich ook op geen enkel moment bewust van 

wie hij diep vanbinnen werkelijk is. Het enige wat voor hem telt, zijn de avonturen die hij in de stad 

meemaakt om zijn uiteindelijk doel, Italië, te bereiken. De waarheid ligt volgens Michel niet in zijn 

innerlijk zelfbewustzijn. Wie hij werkelijk is, wordt enkel en alleen bepaald door de acties die hij 

onderneemt en de dingen die hij zegt. Michel‟s uiterlijke verschijning is dan ook het enige waarop 

Patricia kan voortgaan. Ze wil wel weten wie Michel echt is, maar geraakt niet dieper dan zijn uiterlijk 

gedrag, getuigende volgende quote: „I want to know what‟s behind that mask of yours. I‟ve watched 

you for ten minutes and I see nothing, nothing‟ aldus Patricia. De kloof tussen Michel‟s extern gedrag 

en zijn innerlijk is onoverbrugbaar. Wanneer Patricia de filosofische kant wil opgaan en Michel vraagt 

te kiezen tussen niets of ongelukkig zijn, negeert hij de vraag en snijdt hij een ander onderwerp aan. 

Patricia begint dan ook te twijfelen of ze - hun relatie betreffende - nog wel waarde moet hechten aan 

Michel‟s ondoordringbare psychologie (Sterrit, 1999, pp. 52-53).  

4.3.2. Analyse  

In het tweede deel van onze microanalyse willen we de door Van Deelen (1969) en Sterrit (1999) 

behavioristische beschrijving van respectievelijk het Nouvelle Vague - personage en het op A Bout de 

Souffle toegepaste Beat - personage toetsen aan Pulp Fiction‟s personages Mia en Vincent in de 

Jackrabbit Slim‟s scène. Dit doen we opnieuw a.d.h.v. een tekstuele analyse van de Jackrabbit Slim‟s 

scène. A.d.h.v. dialogen en wat we zien, zullen we het behavioristische karakter van de Jackrabbit 

Slim‟s scène proberen te achterhalen. 

Mia’s eerste poging: ‘What do you think? (35.12 -  35.22) 

Mia kijkt Vincent in de ogen en vraagt hem „what do you think?‟. Hier probeert Mia voor het eerst 

dieper te graven in Vincent‟s ziel door te vragen naar wat hij in zijn binnenste aan het denken is. 

Vincent antwoordt met „It's like a wax museum with a pulse rate‟, niet meteen het meest bevredigende 

antwoord voor Mia. Onmiddellijk erna komt de ober de bestellingen ophalen. Mia‟s eerste poging om 

in Vincent‟s gevoelswereld terecht te komen is mislukt. Vincent gaat niet in op haar „what do you 

think?‟, maar begint over de omgeving waarin ze vertoeven, namelijk Jackrabbit Slim‟s, te praten.  
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Mia’s tweede poging: ‘Why would you?’ (36.19 – 37.08) 

Mia observeert hoe Vincent tabak rolt en vraagt hem ook zo‟n sigaret voor haar te rollen. Vincent 

biedt haar zijn al reeds gerolde sigaret aan. Opnieuw staart Mia Vincent aan en kijkt ze hoe hij zijn 

tabak rolt. Ze analyseert hoe hij zich gedraagt en stelt dan a.d.h.v. haar analyse de volgende vraag: „So, 

Marsellus said you just got back from Amsterdam?‟. De sigaret die Vincent rolt zal voor haar de link 

geweest zijn met Amsterdam, waar je legaal in koffieshops cannabis kunt kopen. Mia gebruikt de 

analyse van Vincents gedrag om te weten te komen wie hij is en wat hij doet. Vincent antwoordt dat 

hij inderdaad in Amsterdam geweest is. Mia wil verder gaan en vraagt Vincent hoelang hij er geweest 

is. Vincent antwoordt alweer kort met „just over three years‟. Mia probeert de conversatie op gang te 

brengen en begint zelf te vertellen dat ze elk jaar voor een maand naar Amsterdam gaat om te 

„chillen‟. Vincent repliceert nogmaals kort met „No kidding, I didn‟t know that‟, waarop Mia repliceert 

met „why would you?‟ terwijl ze hem aankijkt en glimlacht. Mia probeert met „why would you?‟ 

dieper te geraken in Vincent‟s gevoelswereld, maar Vincent lijkt er geen zin in te hebben. Hij kijkt 

weg van Mia en snijdt onmiddellijk een ander gespreksonderwerp aan over Mia‟s leven.  

‘The Pilot’ (37.08 - 38.44) 

Vincent voelt zich comfortabel omdat hij de vragen kan stellen. Het gaat over een piloot aflevering 

waar Mia ooit aan meedeed, namelijk The Fox Force Five. Mia legt het concept uit en Vincent gaat 

dieper in op het onderwerp door haar vragen te stellen. The Fox Force Five is voor Vincent het ideale 

gespreksonderwerp daar het niet over Vincent, noch over Mia gaat. Het gaat enkel en alleen over een 

rolletje die Mia ooit speelde als één van de vijf vrouwen uit een fictieve serie The Fox Force Five. Mia 

beschrijft The Fox Force Five a.d.h.v. de uiterlijke kenmerken van de vijf personages waaronder ook 

haar eigen rolletje van de in messen gespecialiseerde Raven McCoy. Mia vertelt over haar typetje, 

maar niet over zichzelf. Vincent weet enkel en alleen dat ze het rolletje van McCoy speelde en dat ze 

gespecialiseerd was in messen. Dit zijn enkel uiterlijke kenmerken. Vincent komt daarmee niets te 

weten over wie Mia werkelijk is en eigenlijk interesseert het hem ook niet. Wanneer Vincent Mia 

vraagt één van de grappen van The Fox Force Five te vertellen, wil ze dit niet doen uit vrees dat hij er 

niet mee zal lachen. Vincent blijft aandringen met „I promise I won‟t laugh‟ waarop Mia repliceert met 

„that‟s what I‟m afraid of‟. Vincent repliceert onmiddellijk met „That‟s not what I meant, you know‟. 

Met deze laatste repliek gaat Vincent voor het eerst over zichzelf en zijn innerlijk praten. Hij maakt 

Mia duidelijk dat hij het zo niet bedoeld had. Voor het eerst vertelt hij iets over zijn innerlijke 

doelstellingen en uit hij zijn gevoel. Hij zou graag de grap horen die Mia wilde vertellen. Mia 

antwoordt echter onmiddellijk dat ze die nu zeker niet meer zal vertellen omdat de grap te geforceerd 

zal overkomen. Het is dus duidelijk dat Mia het eventjes niet gewoon is om Vincent over zichzelf of 

zijn innerlijke verlangens te horen praten. Ze klapt meteen toe en wil de grap zelfs niet meer vertellen. 
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Vincent vindt het maar flauw. Het gespreksonderwerp wordt beëindigd door de ober die met de 

bestellingen komt. 

Mia’s derde poging: ‘The milkshake’ (38.44 - 39.36) 

Mia zuigt met haar rietje de milkshake naar binnen en lijkt ervan te genieten. Ze zegt „mjammie‟. 

Vincent observeert hoe Mia van de milkshake geniet en vraagt haar daarom ook eens te mogen 

proeven. Opnieuw wordt een vraag gesteld als gevolg van het analyseren van de handelingen van een 

personage. Deze keer is het Mia die genietend aan haar strootje zuigt. Mia schuift de milkshake naar 

Vincent toe die het strootje wegneemt om ervan te kunnen drinken. Mia zegt hem dat ze niet ziek is en 

dat hij het strootje mag gebruiken. Vincent repliceert met „Maybe I do‟ waarop Mia weer antwoordt 

met „Kooties I can handle‟. Hier wordt via het strootje opnieuw mooi gesymboliseerd dat Mia 

toenadering zoekt om dichter bij Vincent te komen en hem beter te leren kennen, maar dat Vincent die 

toenadering negeert. Deze keer gebruikt hij de uitvlucht dat hij misschien een ziekte zou kunnen 

overdragen aan Mia. Het is een uitvlucht om niet te intiem, niet te close te worden met Mia. 

Uiteindelijk gebruikt hij het strootje wel, daar Mia het hem bijna verplicht. 

Mia’s vierde poging: ‘Unconfortable silences’ (39.34 - 41.29)   

Na een kleine minuut stilte stelt Mia Vincent de vraag „Don‟t you hate that?‟ waarop Vincent 

repliceert met „Hate what?‟, waarop Mia opnieuw repliceert met „unconfortable silences‟. Mia wacht 

eventjes op het antwoord van Vincent, maar daar die niet onmiddellijk antwoordt, gaat ze verder. 

„Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?‟ Mia probeert dieper 

in te gaan op het gespreksonderwerp en lokt Vincent uit zijn tent. Ze wil weten hoe hij staat t.o.v. 

oncomfortabele stiltes en of hij zich op dit moment ook oncomfortabel voelt. Ze wil weten wat hij diep 

vanbinnen voelt op dit eigenste moment. Mia is er nog steeds niet in geslaagd dieper te gaan in 

Vincent‟s gevoelswereld en probeert het nu voor de vierde keer. Opnieuw vangt ze bot. Vincent 

antwoordt met „I don‟t know, that‟s a good question‟ waarop Mia zegt: „That's when you know you 

found somebody special. When you can just shut the fuck up for a minute, and comfortably share 

silence‟. Vincent repliceert veelbetekenend met „I don't think we're there yet. But don't feel bad, we 

just met each other.‟ Hier maakt Vincent nogmaals duidelijk dat Mia niet moet proberen dieper te 

graven in zijn ziel. Hij verzacht alles wel wat door haar te zeggen dat ze haar niet slecht moet voelen 

daar ze mekaar nog maar net kennen. Toch is het vrij duidelijk dat Vincent niet van plan is om op een 

hoger niveau dan het oppervlakkige niveau waarop ze momenteel bezig zijn te praten. Opnieuw valt 

op dat Mia tracht dieper te graven in de ziel van Vincent, maar daar helaas niet in slaagt. Haar enige 

houvast zijn Vincent‟s handelingen en gedragingen waarop ze in haar voorbije pogingen al tevergeefs 

inspeelde. Mia beseft dit ook en zal bij haar volgende poging op een bijna kunstmatige manier een 

gesprek op gang proberen te zetten. Dit door eerst Vincent op te dragen na te denken over een 

gespreksonderwerp terwijl ze haar neus gaat poederen in de wc en erna de kunstmatigheid van het 
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gesprek nog wat op te voeren  door een lijn cocaïne in de wc te gaan snuiven. Cocaïne geeft Mia 

zelfvertrouwen waardoor ze gemakkelijker en meer zal babbelen. Mia heeft de cocaïne als het ware 

nodig om het gesprek met Vincent op gang te krijgen. Ze ziet het als haar laatste kans. 

‘The Antwan situation’ (41.30-44.46)  

Wanneer Mia terugkomt van het toilet vraagt ze Vincent onmiddellijk:„Don't you love it when you go 

to the bathroom and you come back to find your food waiting for you?‟ Vincent antwoordt opnieuw 

erg oppervlakkig met „We're lucky we got anything at all. Buddy Holly doesn't seem to be much of a 

waiter. We shoulda sat in Marilyn Monroe's section.‟ Vincent ontwijkt zo Mia‟s vraag die opnieuw 

naar zijn gevoelens doelde. Hij antwoordt niet met „yes I love it‟ of dergelijke. Hij begint simpelweg 

over de Buddy Holly-, Marilin Monroe - en Mamie Van Doren imitatoren. Dit is opnieuw een 

gespreksonderwerp die over noch Mia noch Vincent zelf gaat. Een ideaal gespreksonderwerp om op 

het oppervlakkige niveau voort te blijven borduren en waarbij Vincent niets van zichzelf moet 

blootgeven. Mia geeft niet op. Ze reageert met „pretty smart‟ op Vincent‟s cultuurkennis. Vincent 

repliceert met: „yeah I got my moments‟. De manier waarop Mia „pretty smart‟ zegt, komt licht 

geïrriteerd en ironisch over. Het is alsof ze Vincent wil duidelijk maken dat het niet moeilijk is om 

over zo‟n oppervlakkige onderwerpen te praten, maar dat het veel moeilijker is om zichzelf bloot te 

geven en concreet te zijn.  

Mia is nog niet vergeten wat ze zonet met Vincent afgesproken had. Vincent zou een onderwerp 

zoeken om over te praten terwijl ze naar het toilet was. Nu haalt ze dit opnieuw aan met „so did you 

think of something to say?‟. Vincent antwoordt met „actually I did, however…you seem like a very 

nice person and I don‟t wanna offend you‟. Mia haar ogen gaan nu wagenwijd open. Voor het eerst 

zegt Vincent wat hij van haar vindt en praat hij dus over zijn gevoelens. Mia geeft repliek met 

„Oooohhhh, this doesn't sound like the useless, mindless, boring, getting-to-know-you chit-chat. This 

sounds like you actually have something to say.‟ Voor het eerst lijkt Vincent over een deftig 

onderwerp te willen praten met Mia. Een onderwerp die haar wel eens zou kunnen raken en dieper 

gaat dan de oppervlakkige dialogen die ze al hadden. Vincent stelt als voorwaarde dat Mia moet 

beloven zich niet aangevallen te voelen. Dit kan Mia hem niet beloven met als gevolg dat Vincent 

zegt: „Then let's just forget it‟. Vincent wil het risico niet nemen Mia te kwetsen. Hij wil haar diepere 

gevoelens niet kennen, noch aanvallen. Mia dringt echter nadrukkelijk aan waardoor Vincent 

uiteindelijk toch het onderwerp aansnijdt: „What did you think about what happened with Antwan?‟. 

Uit het komende gesprek zal blijken dat Mia op een behavioristische manier het incident benadert. 

Alleen Marcellus en Antwone, de betrokkenen, kunnen volgens Mia weten hoe het incident juist in 

mekaar zit en waarom Antwan door het raam gevallen is. Wat de anderen zeggen, gelooft ze niet 

getuigende haar quote „they talk a lot‟. Mia is van het principe dat de enige echte waarheid hetgeen is 

wat je met je eigen ogen kan zien. Alleen Marcellus en Antwan (Tony Rocky Horror) hebben het 
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incident gezien, dus kunnen ook zij alleen volgens Mia weten waarom Antwan door het raam gevallen 

is. „The truth is, nobody knows why Marsellus tossed Tony Rocky Horror out of that window except 

Marsellus and Tony. But when you scamps get together, you're worse than a sewing circle.‟ 

De twistcontest, behavioristisch bekeken (44.47-47.54) 

Ook in de twistscène zie je opnieuw duidelijk het behavioristisch getinte karakter van de Jackrabbit 

Slim‟s scène in Pulp Fiction terug. Aan de gebaren en bewegingen van Mia en Vincent zie je wie ze 

zijn en wat ze denken. What you see is what you get. Je kunt zien dat Vincent en Mia in het begin nog 

gelijkaardig twistbewegingen maken (46.13-46.35). Dan begint Mia plots met ruwere arm en 

hoofdbewegingen om Vincent‟s aandacht te trekken, waarop Vincent rustig blijft voorttwisten zoals 

hij bezig was (46.35 – 46.41). Mia zoekt oogcontact (46.42-46.56) met Vincent en verwacht dat hij 

haar volgt. Opnieuw is het Mia die initiatief neemt om dichter bij Vincent te geraken. Ze loopt 

achteruit en verwacht dat Vincent haar blijft volgen. Dat doet hij ook terwijl hij nog steeds op dezelfde 

rustige manier blijft verder twisten. Dan doet Mia een crawlbeweging met haar handen. Vincent doet 

haar na. Hier zie je dat ze de macht over Vincent aan het winnen is. Vincent begint te plooien voor 

Mia. Waar hij tijdens het eten nog koelbloedig en niet intimideerbaar was, is hij nu gemakkelijk te 

intimideren door Mia. Zij bepaalt hoe er gedanst wordt en Vincent volgt haar als haar hondje (46.50-

46.56). Wanneer Vincent de beweging doet waarmee hij zijn handen voor zijn ogen laat passeren, doet 

Mia hem na. Dit wijst erop dat ze allebei akkoord zijn met de situatie. Ze verstaan mekaar. Ze zitten 

op dezelfde golflengte (46.59- 47.11). Op 47.17 gaan ze opnieuw de basistwistbeweging doen. Tien 

seconden later op 47.27 neemt Mia opnieuw het initiatief en stapt ze richting Vincent terwijl ze hem in 

de ogen kijkt. Vincent gaat achteruit zodat ze niet te close komt. Wanneer Mia opnieuw achteruit gaat, 

volgt Vincent haar wel. Het is opnieuw duidelijk dat Mia de touwtjes in handen heeft. Vincent volgt 

Mia terwijl hij in haar ogen kijkt. Mia leidt de dans, terwijl normaalgezien de man dit zou moeten 

doen. Mia komt met haar handen aan haar onderbuik en maakt heupbewegingen om Vincent aan te 

trekken. Het is alsof ze hem verleidt met het feit dat hij straks wel eens in haar onderbuik zou kunnen 

terechtkomen(47.27-47.39). Wanneer ze opnieuw vooruit stapt, gaat ook Vincent achterwaarts lopend 

met haar mee. Hij maakt een soort slaande beweging die erop zou kunnen wijzen dat zijn 

onderbewustzijn zegt dat Mia niet te dicht mag komen of binnen dringen in zijn ziel (47.39- 47.51). 

Wanneer Mia uiteindelijk opnieuw achteruit loopt, volgt Vincent haar opnieuw. Het is duidelijk dat 

Mia definitief de controle overgenomen heeft (47.49-47.54). In de volgende scène zal ook blijken dat 

hij al helemaal weg is van Mia. 

4.3.3. Conclusie 

We kunnen concluderen dat Tarantino in de Jackrabbit Slim‟s scène net zoals de door Van Deelen 

(1969, p. 30) beschreven Nouvelle Vague - regisseur weinig moeite doet om een psychologische 

karakterschets te maken van zijn hoofdpersonage Vincent. Mia moet op basis van Vincent‟s gedrag 
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proberen te weten te komen wie hij werkelijk is. Net zoals bij Michel in A Bout de Souffle is Vincent‟s 

uiterlijke verschijning het enige waarop Mia kan voortgaan. Ze wil wel weten wie Vincent echt is, 

maar geraakt niet dieper dan zijn uiterlijk gedrag. Ze doet vier pogingen om dieper te graven in 

Vincent‟s ziel, maar die zijn telkens tevergeefs. Mia‟s „what do you think?‟ zouden we kunnen 

vergelijken met Patricia‟s „I want to know what‟s behind that mask of yours. I‟ve watched you for ten 

minutes and I see nothing, nothing‟ in A Bout de Souffle. Ook in Pulp Fiction is de kloof tussen 

Vincent‟s extern gedrag en zijn innerlijk onoverbrugbaar. Wanneer Mia net zoals Patricia bij Michel in 

A Bout de Souffle de filosofische kant wil opgaan, negeert Vincent de vraag en snijdt hij een ander 

onderwerp aan (Sterrit, 1999, pp. 52-53). We zouden de Jackrabbit Slim‟s scène kunnen vergelijken 

met Van Deelen‟s (1969, p.30) beschrijving van de Nouvelle Vague - film waarin volgens hem het 

accent op handelingen en situaties ligt. Daar Van Deelen (1969, p.30) deze denkwijze van de Nouvelle 

Vague - regisseur met de behavioristische romanschool linkt, zouden we de lijn van Pulp Fiction zelf 

verder kunnen doortrekken naar de Beat Sensibility - gedachtengang die tevens in een behavioristische 

context geschetst kan worden. Van Deelen‟s (1969, p. 30) behavioristische beschrijving van het 

hoofdpersonage in de Nouvelle Vague - film is namelijk vergelijkbaar met Sterrit‟s (1999) door de 

Beat Sensibility beïnvloedde beschrijving van Godard‟s personages in A Bout de Souffle. De Beat 

Sensibility met Kerouac als uithangbord ging er van uit dat wie we zijn, bepaald wordt door ons 

gedrag en niet omgekeerd. Ons gedrag en wie we zijn bestaat uit de keuzes die we maken en de acties 

die we ondernemen (Sterrit, 1999, pp. 50-51). Deze gedachtegang kunnen we existentialistisch en 

behavioristisch van aard noemen zoals Van Deelen (1969) ook de Nouvelle Vague - film beschreef. 

We kunnen er dus van uitgaan dat de raakpunten tussen Pulp Fiction‟s Jackrabbit Slim‟s scène en de 

door Van Deelen (1969) beschreven Nouvelle Vague - film in een bredere context kunnen gezien 

worden, namelijk die van de Beat Sensibility. Zo kan de Jackrabbit Slim‟s scène ook als 

onrechtstreeks beïnvloed door de Beat - gedachtegang van menig existentialist in de jaren 50 gezien 

worden. 
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4.4. Microanalyse: Vincent en Mia: besmet met culturele aspecten uit hun leefwereld in de 

Jackrabbit Slim’s scène 

4.4.1. Inleiding 

Marie‟s (2006) schrijft aan Michel een duaal karakter toe. Enerzijds toont Godard Michel‟s menselijke 

kant. Hij heeft een rijke culturele achtergrond of zoals Marie (2006, p. 123) het verwoordt: „une 

culture musicale, picturale et littéraire‟. Hij spreekt zich uit over morele kwesties en geeft ook zijn 

sceptische, bittere mening over liefde.  Anderzijds blijft hij een gangster, steelt hij wagens en pleegt 

hij moorden. Marie (2006, p.123) stelt dat Jean-Luc Godard met Michel Poiccard een nieuw soort 

personage uitvond. Een personage die veel moderner is dan het klassieke gangsterpersonage en een 

soort heterogeniteit uitstraalt.  Marie’s (2006, p.123) beschrijving van Michel’s duaal karakter is 

vergelijkbaar met Smith’s (1998, p. 100) beschrijving van Tarantino’s personages waarvan die zegt 

dat ze op het eerst zicht lijken op typische genrepersonages, maar waarvan al snel opvalt dat ze over 

zaken praten waar normale genrepersonages niet over uitweiden. ‘They have a heartbeat, there’s a 

human pulse to them’ aldus Tarantino (Smith, 1998, p. 100).  Ook Sterrit‟s (1999, pp. 56-57) 

bewering dat Patricia en Michel niet helemaal de Beat-personages zijn die een volgens 

existentialistische denkers „absolute freedom of will‟ hebben, zouden we in het verlengde van Marie‟s 

(2006) karakterschets van Michel kunnen plaatsen. Sterrit (1999, pp. 57-58) poneert echter dat A Bout 

de Souffle‟s personages beroep doen op elementen uit hun eigen cultuur om zich te uiten. Dit komt 

overeen met Marie‟s (2006, p. 123) bevinding dat Michel naast het typisch gangster zijn ook een 

menselijke rijke culturele achtergrond heeft op het vlak van muziek, schilderkunst en literatuur. Sterrit 

(1999, p. 58) beschrijft  Michel als „embedded in a web of social role-playing (…)‟. Ook Patricia is 

beïnvloed door haar cultuur of zoals Sterrit (1999, p. 58) het verwoordt: „She also faces life through a 

series of unconsciously assumed masks (…)‟. Het is duidelijk dat zowel Patricia als Michel hun gedrag 

besmet is met culturele aspecten uit hun sociale omgeving. Ze zijn dus niet de „selfinventing hipsters 

but are molded or “spoken” by their society in a sort of cultural ventriloquism (…)‟. Ondanks hun 

poging vrij te zijn in alles wat ze doen en zeggen, kunnen ze er niet van onderuit voortdurend uit de 

mogelijke opties te moeten kiezen uit de culturele leefwereld van de stad en de tijd waarin ze leven 

(Sterrit, 1999, pp. 58-59). Sterrit (1999, p. 60) verwoordt hun onmacht treffend: „Michel and Patricia 

think they are masters of their fates, but in fact their capacity for spontaneity runs no deeper than the 

imitative phrases and gestures that compose their sadly circumscribed vocabularies. Try as they might 

to deny it, their lives are caught in roles that existed long before they arrived on the scene.‟ We 

kunnen dus stellen dat zowel Marie (2006) als Sterrit (1999) aan de personages in A Bout de 

Souffle een rijke culturele achtergrond toeschrijven. Terwijl Marie ermee het heterogeen karakter 

van Michel verklaart, wil Sterrit ermee aantonen dat Michel en Patricia geen typische Beat - 

personages zijn. 
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4.4.2. Analyse  

In het derde deel en laatste deel van onze microanalyse zullen we proberen aan te tonen dat ook 

Vincent en Mia besmet zijn met culturele aspecten uit hun sociale omgeving. We zullen zowel 

Sterrit‟s (1999) als Marie‟s (2006)  beschrijving van A Bout de Souffle‟s personages als personages 

met een brede culturele achtergrond toetsen aan Vincent en Mia in Pulp Fiction, meerbepaald in de 

Jackrabbit Slim‟s scène. Dit doen we ten eerste om te kijken of we Sterrit‟s (1999) beschrijving van A 

Bout de Souffle‟s personages als niet helemaal Beat – personages zijnde ook kunnen doortrekken naar 

Mia en Vincent in Pulp Fiction. Ten tweede om te kijken of we  Marie‟s (2006) beschrijving van 

Michel‟s karakter als duaal zijnde kunnen doortrekken naar Vincent in Pulp Fiction. Dit zullen we 

a.d.h.v. een tekstuele analyse van de dialogen doen waarbij we gaan onderzoeken in welke mate Mia 

en Vincent beroep doen op elementen uit hun eigen cultuur om te converseren. 

Daddy-O (32.50 – 33.30) 

Wanneer Mia en Vincent op de parking van Jackrabbit Slim‟s aankomen, vraagt Vincent haar „What 

the fuck is this place?‟ waarop Mia antwoordt met „Jackrabbit Slim‟s. An Elvis man should love it‟. 

Hieruit blijkt dat Vincent een Elvis fan is. Vincent repliceert met „Come on, Mia, let's go get a steak‟ 

waarop Mia antwoordt met „you can get a steak here, daddy-o‟. Daddy-o zou hier kunnen verwijzen 

naar de Amerikaanse film Daddy-O (1958). 

Peggy Sue (35.40 – 35.42) 

Nadat Vincent zijn Douglas Sirk-steak besteld heeft, vraagt hij Mia: „How 'bout you, Peggy Sue?‟. 

Peggy Sue is een Amerikaanse countryzangeres uit de jaren 60. Hier wordt duidelijk dat Vincent een 

muzikale kennis heeft die redelijk ver in de tijd terug gaat, namelijk tot in de jaren 60.  

Cowboy-cowgirl (36.19 – 36.29) 

Wanneer Mia ziet hoe Vincent wat tabak aan het rollen is, vraagt ze hem „Could you roll me one of 

those cowboy?‟ waarop Vincent antwoordt: „You can have this one cowgirl‟. Opnieuw gebruiken 

Vincent en Mia cultuurgebonden namen om mekaar aan te spreken. Eerder werden Daddy- O en 

Peggy Sue al aangewend. Nu gebruiken ze cowboy en cowgirl, twee benamingen die ze tevens aan de 

Amerikaanse cultuur ontleend hebben.  

‘I said Goddamn, Goddamn’ (41.15- 41.22) 

Net nadat Mia haar lijntje in het damestoilet gesnoven heeft, zegt ze „I said Goddamn, Goddamn‟. 

Deze zin zou kunnen verwijzen naar het lied The Pusher die de Amerikaanse Rockband Steppenwolf 

in 1968 uitbracht. Dit lied was ook één van de soundtracks van Easy Rider (1969). We zouden kunnen 

veronderstellen dat Mia door het kennen van het lied onbewust deze zinsconstructie in de mond neemt. 
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Marilyn Monroe (41.30 – 42.03) 

Wanneer Mia terugkomt van het toilet vraagt ze Vincent: „Don't you love it when you go to the 

bathroom and you come back to find your food waiting for you?‟ Vincent antwoordt met „We're lucky 

we got anything at all. Buddy Holly doesn't seem to be much of a waiter. We shoulda sat in Marilyn 

Monroe's section.‟ Mia repliceert met „Which one? There‟s two Monroes‟ waarop Vincent antwoordt: 

„ No there‟s not. That‟s Marilyn Monroe and that‟s Mamie Van Doren. I don‟t see Jayne Mansfield. 

She must have a night of or something‟. Zowel Mia als Vincent weten wie Marilyn Monroe is, maar 

Vincent‟s culturele achtergrond is net iets breder dan die van Mia. Hij kent het verschil tussen Marilyn 

Monroe en Mamie Van Doren wel, terwijl Mia denkt dat beide serveersters Marilyn Monroe – 

imitators zijn. Vincent gaat zelfs verder door nog een derde Amerikaanse actrice „Jayne Mansfield‟ op 

te noemen. Mia repliceert met „pretty smart‟ waarmee ze als het ware toegeeft dat Vincent‟s culturele 

kennis op dit moment breder is dan die van haar.  

De twistcontest 46.10 – 47.53 

Ook het twisten kan als een door cultuur beïnvloedde manier van dansen gezien worden. Zowel 

Vincent als Mia weten hoe ze moeten twisten. Dit getuigt ook van hun culturele bagage. Twisten is 

een manier van dansen die in de jaren 60 bekendheid verwierf in Amerika. 

4.4.3. Conclusie 

Zowel Mia als Vincent geven blijk van een brede culturele achtegrond in de Jackrabbit Slim‟s scène. 

Net zoals bij Michel en Patricia in A Bout de Souffle is hun culturele kennis ook muzikaal en filmisch 

van aard. Ze putten uit iconische cultuurelementen uit het Amerikaanse film – en muzieklandschap om 

mekaar aan te spreken (Daddy-O, Peggy Sue, cowboy, cowgirl), zich te uiten (I said Goddamn, 

Goddamn) en met mekaar te converseren (Marilyn Monroe). We kunnen besluiten dat zowel Sterrit‟s 

(1999) als Marie‟s (2006) stellingen over A Bout de Souffle‟s personages ook kunnen opgaan voor 

Pulp Fiction‟s personages in de Jackrabbit Slim‟s scène. We zouden de lijn dus kunnen doortrekken 

en ervan uitgaan dat Marie‟s (2006) beschrijving van Michel als duaal personage die heterogeniteit 

uitstraalt ook geldt voor Vincent‟s personage in Pulp Fiction‟s Jackrabbit Slim‟s scène. Ook Sterrit‟s 

(1999) kantlijn bij A Bout de Souffle‟s personages als niet helemaal Beat-personages zijnde, zouden 

we kunnen doortrekken tot Vincent en Mia‟s personages in Pulp Fiction, meerbepaald in de Jackrabbit 

Slim‟s scène. 
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5. Macroanalyse  

In onze macroanalyse hebben we naar parallellen en mogelijke invloeden gezocht tussen Godard‟s A 

Bout de Souffle en Tarantino‟s Pulp Fiction. Dit deden we door twee afzonderlijke literatuurstudies te 

schrijven over beide films/regisseurs. Door deze dan naast mekaar te leggen, kregen we een goed zicht 

op de mogelijke raakvlakken tussen beide films/regisseurs. Die raakvlakken waren er op zowel 

biografisch (tussen de regisseurs), cinematografisch als op receptioneel vlak. De gevonden parallellen 

en mogelijke beïnvloedingen verwerkten we in het cursief en vet gedrukt in onze vergelijkende 

literatuurstudie. 

 

6. Algemene conclusie 

We ontdekten dat het niet evident is om in de literatuur bewijsmateriaal te vinden omtrent 

rechtstreekse invloeden die A Bout de Souffle had op Pulp Fiction. Tarantino verstopt in interviews 

zijn bewondering voor Godard niet en geeft wel aan in Godard en diens film A Bout de Souffle een 

inspiratiebron te zien. Dit is echter nog geen bewijs van rechtstreekse beïnvloeding op zijn Pulp 

Fiction. Waar we wel van kunnen spreken, zijn parallellen tussen de films of gemeenschappelijke 

contexten waarin die gemaakt zijn.  

Zo ontdekten we dat de contexten/stromingen waarin beide films geproduceerd zijn parallelle 

eigenschappen vertonen. Het Postmodernisme had zijn wortels in de jaren 50-60, de periode waarin 

namelijk de Nouvelle Vague-stroming in volle bloei was. Beide stromingen rebelleerden ook tegen het 

elitaire of de „haute culture‟. Zowel de Nouvelle Vague - stroming als het Postmodernisme werden 

gekenmerkt door elementen als spelen met het genrebegrip en intertekstueel verwijzen naar andere 

teksten. In onze vergelijkende literatuurstudie ontdekten we die eigenschappen in zowel Godard‟s A 

Bout de Souffle als Tarantino‟s Pulp Fiction (macroanalyse). Verder ontdekten we nog duidelijke 

parallellen op het vlak van montage en personages in hun films (macroanalyse). Ook het rebelleren 

tegen het conventionele is iets wat beide cineasten met hun films deden (macroanalyse). Naast het 

cinematografische aspect kunnen we stellen dat ook op biografisch vlak en en op het vlak van receptie 

parallellen zijn tussen beide films en cineasten (macroanalyse). Zowel Godard als Tarantino hadden 

een cinefiele jeugd, zijn onafhankelijke cineasten en maken autobiografisch getinte films. Beide 

cineasten braken door dankzij successen op filmfestivals met goedkope, eigenzinnige films waarmee 

ze het publiek veroverden en hun productiemaatschappij tevens een economische boost gaven. Uit 

onze microanalyse kunnen we tenslotte afleiden dat enkele in de literatuur gevonden eigenschappen 

van het Nouvelle Vague – personage en de hoofdpersonages in A Bout de Souffle ook terug te vinden 

zijn bij Pulp Fiction‟s personages in de Jackrabbit Slim‟s – scène in Pulp Fiction.  
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Of we nu ondanks de gevonden parallellen tussen beide films en cineasten mogen stellen dat er ook 

sprake is van een invloed van A Bout de Souffle op Pulp Fiction is zeer de vraag. We denken met 

zekerheid te kunnen stellen dat er op zijn minst een onrechtstreekse beïnvloeding is geweest. Tarantino 

is een groot bewonderaar van Godard‟s films en steekt dat in zijn interviews ook niet weg. Dit 

gegeven - gevoed met de parallellen die we in onze verhandeling ontdekten - doet ons besluiten dat het 

bijna niet anders kan dat Tarantino met zijn Pulp Fiction onbewust of onrechtstreeks beïnvloed werd 

door elementen uit Godard‟s A Bout de Souffle. Over rechtstreekse beïnvloeding willen we echter geen 

uitlatingen doen daar het volgens ons alleen Quentin Tarantino zelf is die zich daarover kan 

uitspreken. Ondanks niet gevonden rechtstreekse beïnvloedingen denken we toch te kunnen stellen dat 

we geslaagd zijn in het in beeld brengen van duidelijke parallellen tussen beide films en  de 

gemeenschappelijke context waarin die gemaakt zijn. 
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