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ABSTRACT 
 

De beweging van New Queer Cinema werd gekenmerkt door verzet tegen het politieke 

establishment in de jaren 90 dat holebi’s en transgenders niet als evenwaardig beschouwde. 

Ze waren provocerend van karakter en experimenteel van vorm, wat hen de naam Homo Pomo 

opleverde (Rich, 1992). Vandaag zijn holebi’s en transgenders in onze samenleving juridisch 

aanvaard maar maatschappelijk nog steeds niet volledig, doordat de maatschappij nog steeds 

binnen een heteronormatief discours opereert. Films met het radicale verzetskarakter van de 

NQC zijn dus nog steeds noodzakelijk. In deze studie gaan we na of vandaag nog films worden 

gemaakt die dezelfde onderwerpen, thematieken en stijlen hanteren als de New Queer 

Cinema en die hetzelfde verzet in zich dragen. Dit doen we op basis een tekstuele analyse 

van vijf films die laatst de Queer Palm hebben gewonnen op het filmfestival in Cannes. Deze 

selectie maken we omwille van het belang van filmfestivals en voor de culturele productie (De 

Valck & Soeteman, 2015). Juett & Jones (2010) en Rich (2013) stelden dat NQC vandaag 

mainstream is omdat onze samenleving gewend is aan queer representaties (Rich, 2013). Uit 

onze bevindingen blijkt echter dat op basis van de verschillende kenmerken van de NQC de 

vijf geanalyseerde films minstens enkele van de NQC-kenmerken bevatten. Zo verwerpen ze 

heteronormativiteit, waarvan één expliciet activistisch, zijn enkelen provocerend, tonen ze 

expliciet geweld en seks en is aids en het tarten van de dood nog steeds een thema. Ook 

hebben vier films een duidelijk niet-mainstream karakter, hebben drie films duidelijke 

postmoderne kenmerken. Dit doet ons besluiten dat er een zekere tweede golf van de NQC 

is, hoewel dit niet concreet gestaafd kan worden gezien het beperkt aantal films uit ons 

onderzoek. We zijn ons ervan bewust dat er ook meer queer films zijn dan onze selectie.   
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1. INLEIDING 

New Queer Cinema is een voornamelijk Amerikaanse filmbeweging die ontstond eind jaren 

80, begin jaren 90 (Aaron, 2004). Het was Ruby Rich (1992) die deze term introduceerde door 

hem te gebruiken in een artikel in Sight and Sound Magazine en Village Voice. Ze benoemde 

hiermee een reeks films die zich in die periode op filmfestivals profileerden als verzetsfilms 

tegen de gangbare beeldvorming van holebi’s en transgenders in film. De rollen die holebi’s 

en transgenders op dat moment in films bekleedden waren rollen waarin geassimileerd werd 

naar heteroseksualiteit, binnen een heteronormatief1 discours (Aaron, 2004). Denk 

bijvoorbeeld aan het stereotype van the gay best friend, een homo die er wel is als een soort 

sidekick van het hoofdpersonage en deze advies geeft en helpt, maar zelf zelden een 

(seksueel) actief leven heeft. Ze deelden ook een verzet tegen het gangbare discours in de 

maatschappij. Zo was er het conservatieve beleid van Reagan in Amerika dat holebi’s als een 

minderwaardige groep beschouwde (cfr. infra). Er ontstonden verschillende groeperingen van 

gay activisme die ruimte vrijmaakten voor New Queer Cinema. Deze wordt door Ruby Rich 

bijgevolg omschreven als “boundary pushing and ideology challenging” (2013). De makers van 

deze films maakten deel uit van het verzet (Rich, 2013). In NQC - zo zullen we verwijzen naar 

New Queer Cinema - is altijd een verzet aanwezig tegen de opvatting dat heteroseksualiteit 

als norm aanvaardbaar is. 

De emancipatie van de holebigemeenschap en transgenders was noodzakelijk om ruimte te 

creëren voor de NQC. Zo  creëerden de emancipatiebewegingen een klimaat van 

zelfvertrouwen voor culturele queer2 producties (Dyer, 2003). Vandaag is queerness echter 

mainstream geworden (Rich, 2013). De voornaamste drijfveer van de NQC beweging, het 

activisme tegen het politieke establishment, is verdwenen. Het feit dat de NQC stilaan 

wegebde door een vooruitgang van de samenleving is een negatieve uitkomst van deze 

vooruitgang. Het verzetskarakter is niet meer aanwezig in LGBT3-films omdat ze te 

mainstream zijn geworden volgens Rich (2013). Andere stemmen zeggen echter dat dit 

mainstream karakter positief is omdat zo een veel breder publiek wordt bereikt, terwijl de 

                                                           
1 Discours waarbij heteroseksualiteit als norm wordt beschouwd en homoseksualiteit als zijn 

afwijkende tegenpool (Warner, 1991).  

2 Wij zullen verwijzen naar queer als een seksualiteit die niet vaststaat maar variabel is en die een verzet 

impliceert tegen de bestaande normen en structuren rond seksualiteit in de maatschappij. Tot deze 

definitie zijn we gekomen door de definiëring van verschillende auteurs rond het concept queer te 

onderzoeken. Dit is terug te vinden in het onderdeel ‘de betekenis van de term queer’ op pagina 7. 

3 Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender 
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doelstelling, een ander maatschappelijk bewustzijn en verandering, nog steeds wordt bereikt 

(Juett & Jones, 2010). Maar hoewel in de West-Europese maatschappij er reeds sprake is van 

juridische aanvaarding, is de maatschappelijke aanvaarding nog niet voltooid. Denk maar aan 

talloze reportages over het fenomeen gaybashing4 of de nood die actualiteitsprogramma’s 

ervaren om te rapporteren rond transgenders en hun integratie in de maatschappij. Nog steeds 

zit onze moderne samenleving gevangen in het heteronormatieve discours, doordat 

heteroseksualiteit ook vandaag nog als de norm wordt aanzien terwijl andere seksualiteiten 

afwijkend zijn, en bijgevolg niet normaal. Heteroseksualiteit is superieur volgens dit discours 

(Warner, 1991).  De maatschappelijke context is nochtans sterk veranderd. Het 

maatschappelijk debat heeft nu te maken met andere politieke hete hangijzers dan tijdens de 

beweging van de NQC. Een logisch gevolg hiervan zou dan ook zijn dat ook de beeldvorming 

en betekenis over de jaren heen is veranderd. De manier waarop holebi’s en transgenders 

werden afgebeeld in NQC impliceerde een verzet tegen normen van de maatschappij. Door 

het brutale karakter wordt de kijker aangezet hierover na te denken. Dit radicale karakter is 

ook vandaag nog noodzakelijk, gezien de instandhouding van het heteronormatieve discours.  

 

Daarom willen wij onderzoeken of in hedendaagse onafhankelijke5 films dit NQC-karakter nog 

terug te vinden is, ondanks de sterk veranderde maatschappelijke context. Worden er nog 

steeds films gemaakt die de esthetische stijl, de thema’s en narratieven, maar bovenal het 

verzet en radicalisme van de NQC hanteren? Of zoals Ruby Rich zich zelf afvraagt over NQC 

in haar werk tien jaar na de opkomst: “Did it disappear or is it everywhere?” (geciteerd in: 

Aaron, 2004, p. 8). We willen onderzoeken of we onze selectie van films (cfr. Infra) kunnen 

beschouwen als een ‘tweede golf’ van de NQC. We selecteren voor onze analyse films 

waarvan we weten dat ze als “queer waardig” kunnen worden beschouwd, doordat ze de 

Queer Palm6 hebben gewonnen.  

 

Om een studie als deze te voeren is een grondige literatuurstudie eerst vereist. Hierin zullen 

we eerst dieper ingaan op queer theory, aangezien NQC hier onlosmakelijk mee is verbonden 

omdat het uitgaat van dezelfde ideeën. Hierna staan we stil bij het postmodernisme, omdat 

films van de NQC als postmodern worden omschreven, en de NQC zelf, de geschiedenis 

ervan, de belangrijke regisseurs, de vormelijke en narratieve  kenmerken en thema’s en hoe 

                                                           
4 Mentaal en fysiek geweld tegen homoseksuele mensen. 

 
5 Met ‘onafhankelijk’ bedoelen we films die buiten het normale studiosysteem opereren (Hillier, 2001). 

Dit wordt uitgelegd in het stuk rond New Queer Cinema.  

6 Prijs voor film die op de beste en meest genuanceerde manier de holebi-thematiek benaderd. Deze 

prijs wordt gegeven op het filmfestival in Cannes. 
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het vandaag gesteld is met NQC of queer films in het algemeen. Hierna gaan we ook kort in 

op het belang van filmprijzen en meer specifiek op de Queer Palm aangezien deze prijs een 

belangrijk onderdeel van ons onderzoek is.  

 

2. QUEER THEORY 

Zoals reeds vermeld werd in de inleiding, is het aangewezen om voor dit onderzoek de queer 

theory te bestuderen. Hiervoor zullen we eerst bekijken wat de term queer precies inhoudt. 

Vervolgens gaan we verder met een deel rond queer theory. We zullen zien dat dit onderwerp 

steeds verbonden is aan een notie van verzet, net zoals de NQC.  

2.1  DE BETEKENIS VAN DE TERM QUEER 

Het begrip queer kende doorheen de jaren verschillende betekenissen. Queer werd 

lang gezien als abnormaal of vreemd (Sullivan, 2003), en voor sommigen zelfs 

beledigend (Hogan & Hudson, 1998, p. 464). Het werd vroeger gebruikt als 

scheldwoord voor homoseksuele mensen. Tijdens de jaren 80 werd het woord echter 

opnieuw toegeëigend door de LGBTQ7-community als een eervolle bijnaam (Krijnen & 

Van Bauwel, 2015). Vandaag wordt de term gebruikt om de brede en fluïde menselijke 

seksualiteit te beschrijven (Benshoff & Griffin, 2004). Hogan en Hudson (1998) 

beschrijven het als een term voor een seksualiteit die niet voldoet aan sociocultureel 

geconstrueerde normen. Dit is dus een afwijking van heteronormativiteit (cfr supra). 

Hierdoor wordt queer vaak gebruikt als catch-all term om holebi’s aan te duiden, al is 

dit geen correcte benadering volgens Anzaldua (1991). Zij zegt dat men door queer te 

zien als allesomvattende term onderlinge verschillen gehomogeniseerd en vergeten 

worden (Anzaldua, 1991, geciteerd in: Sullivan, 2003, p. 44). Ook kunnen niet alle 

holebi’s automatisch ook als queer worden gezien, aangezien queer een verzet tegen 

heteronormativiteit impliceert (Dhaenens, 2012) en niet elke holebi noodzakelijk afwijkt 

van het heteronormatieve discours. Zo zeiden we al dat sommige films met LGBT-

personages toch opereren binnen het heteronormatieve discours, door deze 

personages te assimileren aan de norm van heteroseksualiteit.   

Seksualiteit staat niet vast maar wordt geconstrueerd door de samenleving en door de 

cultuur waarin we opgroeien (Storey, 2012; Sullivan, 2003). Heteroseksualiteit is nog 

steeds de dominante norm in onze maatschappij. Het wordt gezien als de natuurlijke 

                                                           
7 Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Queer 
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vorm van seksuele expressie, waar homoseksualiteit dan tegenover wordt geplaatst 

als de sociaal geconstrueerde tegenstelling, als niet-acceptabel en deviant (Ingraham, 

2005; McIntosh, 1996). De term queer verwerpt deze sociale constructie en de 

bestaande normen en waarden rond seksualiteit. De term impliceert vrijwel altijd een 

zeker activisme en verzet (Butler, 2011). Dit is het belangrijkste punt dat wij in onze 

eigen definitie willen aanhalen. In dit onderzoek willen wij queer beschrijven als een 

seksualiteit die niet vaststaat maar variabel is en die een verzet impliceert tegen de 

bestaande normen en structuren rond seksualiteit in de maatschappij.  

Het verwerpen van de structuren in de maatschappij, die zorgen voor een binaire 

verdeling tussen enerzijds heteroseksualiteit als zijnde het goede, en anderzijds 

homoseksualiteit als het afwijkende, wordt ook in queer theory aangehaald.   

 

2.2 QUEER THEORY 

Queer theory werd geïntroduceerd als een officieel academisch onderzoeksveld door 

Teresa De Lauretis. Haar bedoeling was om op kritische wijze alle categorisaties van 

gender en seksualiteit te evalueren (Krijnen & Van Bauwel, 2015). De Lauretis bracht 

verschillende theorieën rond maatschappelijke kritiek samen en labelde deze nieuwe 

onderzoeksstroming als queer theory. Hierbij startte ze vanuit de veranderde 

perspectieven over homoseksualiteit en vroeg ze LGBT-seksualiteiten te erkennen als 

onafhankelijke sociale en culturele vormen. Verder zei ze ook dat deze seksualiteiten 

tegengewicht konden bieden aan het hegemonische discours dat ze als marginale 

buitenstaanders beschouwde tegenover het heteroseksuele centrum (Dhaenens, 

2012).  

Deze nieuwe theorie zou sexual difference centraal plaatsen in zijn onderzoek, wat tot 

dan niet voorkwam in het academisch veld (Stein & Plummer, 1996, pp. 129-130). 

Queer theory focust op niet-normatieve representaties van gender en seksualiteit 

(Krijnen & Van Bauwel, 2015). Seksueel gedrag kon volgens queer theory variabel zijn 

en zich bewegen tussen de twee sociaal opgelegde categorieën, heteroseksualiteit en 

homoseksualiteit. Men gaat weg van dit dominante binaire denken (McIntosh, 1996). 

Queer theory ging verder dan bestaande gay and lesbian movements omdat deze 

vanuit een binair perspectief naar homoseksualiteit keken. Homoseksualiteit stond 

altijd in tegenstelling tot heteroseksualiteit. Queer Theory situeert (seksuele) identiteit 

niet aan een van deze twee kanten (Sullivan,2003). Dit resulteert volgens Butler (1990, 

geciteerd in: Krijnen & Van Bauwel, 2015) echter in het ontstaan van een nieuwe 
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categorie, wat niet de bedoeling kan zijn.  Hierdoor zijn er soms meningen die niet 

overeenkomen rond queer theory (Krijnen & Van Bauwel, 2015).  

Labels voor seksualiteit worden verworpen.  Men stelt ze in vraag, alsook het idee van 

een seksuele identiteit, waardoor de binaire verhouding tussen homoseksualiteit en 

heteroseksualiteit, die als normaal wordt aangenomen, wordt uitgedaagd (Richardson, 

2009). Men verzet zich tegen de hiërarchie van heteroseksualiteit als dominante norm, 

en tegen de hegemonische instituten die dit in stand houden (Seidman, 1996). Ook 

verwerpt het de idee van vroegere gay studies die seksuele geaardheid zagen als iets 

biologisch. In queer theory is seksuele geaardheid een keuze die ieder individu voor 

zichzelf maakt (Sullivan, 2003).   

Het boek Gender trouble van Judith Butler wordt door Richardson (2009) de voorbode 

van de queer theory genoemd. Haar boek had oorspronkelijk een feministische inslag 

maar was van belang voor queer theory door haar uiteenzetting van gender als een 

instabiel concept en haar theorie over het feit dat heteroseksualiteit universeel 

bevoordeeld wordt (Richardson, 2009). Ook was ze van belang voor queer theory 

omdat ze nadruk legde op het bestuderen van hoe categorieën in de samenleving tot 

stand komen en ook in stand worden gehouden (Van Bauwel, Dhaenens & Biltereyst, 

2013, p. 228). Butler (1999) gaat verder dan het onderscheid dat Simone de Beauvoir 

maakte tussen biologisch geslacht of sekse en gender, dat cultureel wordt bepaald. 

Volgens de Beauvoir is biologisch geslacht stabiel maar worden vrouwelijkheid en 

mannelijkheid altijd sociaal en cultureel geconstrueerd, afhankelijk van de samenleving 

waarin men op dat moment leeft (Storey, 2012). Butler zegt echter dat het onderscheid 

tussen sekse en gender als een onderscheid tussen natuur en cultuur onjuist is. 

Volgens haar zijn zowel sekse als gender constructen, en zijn beide culturele 

categorieën. De assumptie van slechts twee biologische geslachten houdt het binaire 

systeem in stand. Volgens Butler moeten we geslachten niet opdelen in twee 

categorieën omdat dit  heteronormativiteit bestendigt (Butler, 1999, pp.18-34).   

Queer theory gaat in tegen deze ‘natuurlijke’ constructies van gender en sekse. Gender 

heeft ook betrekking op onconventionele seksualiteiten. (Codell, 2007).Queer theory 

laat labels voor seksualiteit weg en opteert in plaats daarvan om seksualiteit en gender 

als onstabiele en fluïde begrippen te beschouwen, die hun betekenis verwerven door 

de context waarin ze worden gebruikt (Hogan & Hudson, 1998). Ook identiteit is een 

instabiel begrip dat nooit eendimensionaal kan worden beschreven (Seidman, 1996). 

Er zijn altijd verschillende manieren waarin componenten van de identiteit kruisen of 

worden gecombineerd. Identiteiten zijn arbitrair en instabiel.  Daarom omvat queer 
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theory alle vormen van ‘niet-normatieve’ identiteiten om zo de nood  aan te tonen om 

maatschappelijke assumpties rond gender en seksualiteit te herzien (Hayward, 2006).   

Queer theory is een poststructuralistische stroming. Het poststructuralistisch denken 

verwerpt de idee van een dominante, onderliggende structuur waarbinnen betekenis 

gegarandeerd is. Betekenis daarentegen is onstabiel en altijd in beweging (Storey, 

2012). Ook bij queer theory wordt het idee dominante discours verworpen. Men wil 

kijken vanuit verschillende perspectieven en niet vanuit één heteronormatief 

perspectief als onderliggende structuur (Seidman, 1996). Bij poststructuralistische 

analyses wordt vaak deconstructie gebruikt. Hierbij worden lezingen gemaakt die 

ingaan tegen de dominante lezing en worden zo ideologische waarden van 

hegemonische instituten tegengegaan. Dit gebeurt door de illusies die worden 

gecreëerd door een tekst aan te tonen (Van Bauwel, Dhaenens & Biltereyst, 2013).  

Een belangrijk denker uit het poststructuralisme is Foucault. Queer theory werd 

geïnspireerd door Foucaults concept van macht (Van Bauwel, Dhaenens & Biltereyst, 

2013, p. 229). Volgens hem wordt macht gelegitimeerd doordat bepaalde discoursen 

worden gebruikt in de maatschappij zodat bepaalde ideologieën dominant blijven. 

Macht kan echter ook productief en vanuit individuele subjecten tot stand komen. Op 

die manier ontstaan nieuwe identiteiten die zelf macht beginnen uitoefenen als een 

vorm van subtiel verzet. Deze kunnen zelf culturele normen creëren en zo bestaande 

normen tegenwerken. De productieve macht, het verzet kan zo de bestaande 

verhoudingen van de ‘normale’ heteroseksualiteit in tegenstelling tot de ‘afwijkende’ 

homoseksualiteit in vraag stellen en ondermijnen. Queer theory gebruikte dit idee van 

Foucault en maakte het expliciet door dit dominante discours te benoemen als 

heteronormativiteit (Seidman, 1996). De bijdrage van dit machtsconcept ligt in  het 

verzet dat productieve macht impliceert. Verzet kan groter worden en de machtsrelaties 

blootstellen door ze te articuleren (Van Bauwel, Dhaenens & Biltereyst, 2013).   

Dit poststructuralisme is volgens Meyerhoff (2006) een onderdeel van een grotere 

maatschappelijke shift, namelijk het postmodernisme, wat ons bij het volgende 

hoofdstuk brengt. Queer theory is namelijk ook een postmoderne praktijk doordat het 

voorbijgaat aan de binaire opdeling van seksualiteit en het eigenlijke idee van een 

seksuele identiteit in vraag stelt. Identiteiten staan niet vast maar zijn variabel 

(Richardson, 2009). Het postmodernisme gaat in tegen een grote theorie die alles kan 

verklaren en het feit dat deze ongeacht tijd en plaats in elke context zou kunnen worden 

toegepast (Storey, 2012).  Op dit postmoderne denken gaan we hieronder verder in.  
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3. POSTMODERNISME  
 

Films uit de NQC worden vaak omschreven als postmoderne films. Zo omschreef Rich (1992) 

hen als Homo Pomo. Daarom gaan we in dit deel kort in op het postmodernisme als stroming 

en kenmerken hiervan in kunst.  

 

3.1 WAT IS POSTMODERNISME? 
 

Het postmodernisme is niet enkel een stroming, tijdsperiode of culturele strekking, het 

is meer dan dat. Zo beschreef Collins (1997) postmodernisme als een stijl, een 

beweging, een filosofische strekking, een politieke stroming, een socio-economische 

toestand en een culturele analyse, gevolgd door al deze voorgaanden. Lyotard (1984, 

geciteerd in: McGregor, 2003) beschreef het als een historische en culturele toestand, 

en Jameson (1985, geciteerd in: McGregor, 2003) als een beweging in kunst en cultuur 

die overeenkomt met een nieuwe vorm van politiek, economie, laat kapitalisme en 

globalisering. McGregor (2003) zegt dat de meeste auteurs deze verschillen in 

opvatting verdoezelen door te stellen dat de postmoderne beweging een fundamentele 

shift in onze vaste kijk op de wereld inhoudt. Aangezien Jameson (1985) 

postmodernisme beschreef als een beweging in kunst en cultuur zullen we later in dit 

hoofdstuk ingaan op de kenmerken van deze beweging in de kunst en cultuur, zodat 

we deze kunnen toepassen op de films die we analyseren.  

 

3.1.1 ONTSTAAN 
 

Het postmodernisme volgt op het modernisme. De term bestond al in de jaren 1870 om 

te wijzen op een evolutie na het modernisme (Brooker, 1999) maar pas rond 1960 

kwam het postmodernisme op als de stroming zoals we die vandaag nog beschrijven.  

Het ontstaan van het postmodernisme draait net zoals de NQC rond verzet. Het was 

een verzet tegen het elitaire modernisme, een stroming die populaire cultuur met 

minachting bekeek. Populaire cultuur werd door modernisten verworpen als 

minderwaardige cultuur. Men had nog steeds een zeer Arnoldiaanse8
 opvatting over 

wat cultuur betekende (Storey, 2012). Omdat deze voorganger van het 

                                                           
8 Matthew Arnold was een theoreticus die op een zeer elitaire manier dacht over kunst. Hij is dan ook bekend 
om zijn veelzeggende definitie over cultuur “the best that has been thought and said in the world”. Zijn visie en 
theorie worden in Storey (2012) beschreven (pp. 18-22).   
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postmodernisme belangrijk is om de opkomst van het postmodernisme te begrijpen, 

zullen we hier kort bij stilstaan. 

 

Het modernisme situeert zich in de 18e eeuw, toen het verlichtingsdenken dominant 

werd in Europa. De nadruk lag in deze periode op het idealiseren van concepten als 

rationaliteit en sociale vooruitgang. Die vooruitgang kwam er dankzij de 

wetenschappen die steeds verder evolueerden. Door wetenschappelijk onderzoek 

werden universele wetten ontwikkeld. Alles kon worden verklaard door wetenschap 

(McGregor, 2003). Aan al deze vooruitgang was echter ook een keerzijde. Het leidde 

tot uitbuiting van arbeiders en uitbuiting van de natuur. Er werd weliswaar een steeds 

grotere objectieve, wetenschappelijke kennis ontwikkeld, maar de grote massa bleef 

onwetend en werd spiritueel armer. Men werd afhankelijk van technologie en was 

steeds meer gericht op consumptie. Dit waren slechts enkele van de niet-intentionele 

neveneffecten van het modernisme, die leidden tot een steeds meer voorkomend 

postmodern denken (McGregor, 2003).  

 

Postmodernisme is een intellectuele sfeer waarbij culturele expressies steeds 

dominanter worden in de maatschappij. Deze expressies dagen de principes en 

waarden die in het modernisme belangrijk waren uit (McGregor, 2003). Het was deels 

een populistische aanval op het elitaire karakter van hoge kunst tijdens het 

modernisme. (Storey, 2012). Niet enkel hoge kunst was cultuur, het postmodernisme 

interpreteerde cultuur als ‘a whole way of life’.  Alles was cultuur, niet enkel de 

traditionele kunstvormen. Zo behoorden ook populaire muziek en zelfs kledingstijlen 

tot cultuur. Halberstam (2005) definieerde postmodernisme daarom als de generatieve 

clash tussen nieuwe manieren van culturele productie en laat kapitalisme.   

 

Brooker (1999) maakt een onderscheid tussen postmodernisme en postmoderniteit. 

Postmoderniteit gaat volgens hem om de tijdsperiode die volgt op de moderniteit, terwijl 

postmodernisme over het gevolg van deze overgang op cultuurproducten, het discours 

en de praktijken in de samenleving gaat. Postmodernisme gaat over het verwerpen van 

een verschil tussen elitaire kunst en massacultuur. Kunst was niet meer enkel voor een 

beperkte culturele elite maar voor iedereen, en iedereen kon ook kunst maken. Ook is 

er geen kunstvorm meer die hoger staat dan andere kunstvormen (Docker, 1994). 

Typerend voor het postmodernisme is dat het geen duidelijk afgebakende stroming is, 

zoals degene die eraan vooraf gingen. Tegenover eerdere tradities ontbrak het bij 

postmodernisme aan coherentie en specificiteit (Boggs & Pollard, 2001).  
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3.1.2 KENMERKEN 

 

Zoals Brooker (1999) zei heeft de overgang van moderniteit naar postmoderniteit een 

gevolg voor cultuurproducten. Het postmodernisme uit zich in kunst en dus ook in film. 

Ruby Rich (1992) beschreef de films van de NQC als ‘Homo Pomo’, wat staat voor 

Homosexual Postmodernism. Deze films waren volgens haar postmodern qua vorm en 

stijl. We kunnen postmoderne kunst herkennen aan enkele terugkerende kenmerken, 

waarvan degene die we opnoemen uiteraard niet omvattend zijn en niet voor elke 

postmoderne tekst gelden. We willen deze kenmerken wel aanhalen in een vooruitblik 

naar de analyse van dit onderzoek, waarin we onder andere het postmoderne karakter 

van de films willen aantonen.  

 

Het vervagen van de grens tussen hoge en lage cultuur is een belangrijk kenmerk. Er 

is geen absoluut categorisch verschil meer tussen hoge en lage kunst (Storey, 2012). 

Andere kenmerken van postmoderne cultuurproducten die regelmatig terugkeren zijn 

intertekstualiteit en het refereren aan andere (oudere) teksten, het vermengen van 

genres, pastiche, parodie,  hyperrealiteit, het primeren van de stijl boven de inhoud, 

non-lineariteit (Storey, 2012; Brooker & Brooker, 1997, Dhaen, 1995) en volgens 

sommigen ook magisch realisme (Dhaen, 1995). Sommige van deze kenmerken 

spreken voor zich, andere hebben meer duiding nodig.  

 

Intertekstualiteit betekent dat de betekenis van elke tekst in een bredere context moet 

worden gezien. Een tekst is niet autonoom maar de betekenis wordt mee geproduceerd 

en geconstrueerd door andere teksten. Het is een multidimensionale plaats waarin 

andere teksten voorkomen. Dit betekent dat een tekst altijd moet worden 

geïnterpreteerd in relatie met andere teksten (Krijnen & Van Bauwel, 2015). In dit 

opzicht stellen Edgar & Sedgwick (1999, geciteerd in: Krijnen & Van Bauwel, 2015) dat 

er nooit een definitieve lezing van een tekst kan bestaan omdat elke lezing een nieuwe 

tekst genereert die deel wordt van het kader waarin de originele tekst wordt 

geïnterpreteerd (Krijnen & Van Bauwel, 2015).  

 

Intertekstualiteit kan vaak gezien worden onder de vorm van parodie of pastiche. 

Pastiche betekent dat een tekst enkel geconstrueerd is uit verschillende andere, 

herkenbare teksten (Krijnen & Van Bauwel, 2015). Het is een concept dat werd gebruikt 

door Jameson, een van de belangrijkste theoretici van het postmodernisme. Jameson 

(1992) beschreef pastiche als een negatief kenmerk van de postmoderne cultuur.  De 
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cultuur in de postmoderne tijden, waarop hij dit concept toepaste, bestaat hoofdzakelijk 

uit pastiches.   Voor hem stond dit gelijk aan parodie zonder inhoud en zonder de 

kritische blik of humor die het normaal hanteert. Pastiche is volgens hem louter een 

imitatie van een ander cultuurproduct, een ‘blank parody’ zonder kritische geest. Er zijn 

echter andere auteurs die het concept hebben proberen omvatten op een meer 

positieve manier. Zo was er Dyer (2007, geciteerd in: Dhaenens & Van Bauwel, 2012) 

die pastiche eerder zag als een middel om de lezer toe te laten een link te zien met 

affectieve kaders, structuren van gevoel en met heden en verleden. Dhaenens en Van 

Bauwel (2012) zeggen hierover dat pastiche een relatie heeft met het verleden en 

duidelijk maakt hoe gedachten en gevoelens altijd afhankelijk zijn van een specifieke 

tijd en plaats en van wat daar en op dat moment mogelijk is. Net zoals parodie kan 

pastiche zo helpen om discoursen af te breken door ze te herzien en te ondermijnen. 

Ze breken discoursen van het verleden dus niet af door actief politieke strategieën te 

gebruiken of door counterdiscoursen te articuleren. Pastiche (en parodie) breken deze 

discoursen eerder op een subtiele manier af, die niet voor elke lezer van een tekst 

meteen zichtbaar zijn, aangezien elk individu op een andere manier betekenis toekent 

aan een tekst, afhankelijk van zijn of haar reeds vergaarde kennis (Krijnen & Van 

Bauwel, 2015).  

 

Parodie houdt een imitatie in van een bestaande tekst met de intentie met deze 

originele tekst de spot te drijven, hem te becommentariëren of te bagatelliseren (Krijnen 

& Van Bauwel, 2015). Hutcheon (2002) beschrijft het als een herstel van het verleden 

dat wordt gearticuleerd door middel van kritiek. Parodie toont hoe hedendaagse 

representaties afgeleid zijn van representaties uit het verleden. Ze zetten conventies 

rond representaties verder om zo hun complexiteit te benaderen, maar tegelijkertijd 

bekritiseren ze het verleden door deze conventies te ondermijnen. Ook kan parodie op 

die manier, net zoals pastiche, discoursen afbreken (cfr. Supra).  

 

Hyperrealiteit is een concept dat Baudrillard, een ander belangrijk postmodern denker, 

gebruikte. Het ontstaat doordat media steeds meer simulacra produceren. Simulacra 

zijn volgens hem kopieën waarvan het oorspronkelijke verdwenen is. Het zijn beelden 

die geen referentie meer hebben, maar op zichzelf betekenis krijgen. Hierdoor wordt 

de relatie tussen wat echt is en wat gerepresenteerd is, steeds onduidelijker, wat een 

hyperrealiteit inhoudt (Storey, 2012).  

 

Non-lineariteit is een kenmerk dat duidelijk terug te vinden is in film. Hierbij wordt het 

verhaal dat wordt verteld in verschillende delen opgesplitst. Deze delen worden 
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vervolgens op een bepaalde manier gerangschikt die ervoor zorgt dat er geen 

chronologische volgorde meer is in de gebeurtenissen (Hayward, 2006). Het meest 

gekende voorbeeld hiervan is het werken met flashbacks.  

 

Magisch realisme ten slotte is een kenmerk dat ontstaat wanneer de empirische 

werkelijkheid wordt verbonden met een ‘hogere’ werkelijkheid van geestelijke orde. Het 

roept deze werkelijkheid op en geeft deze weer, waardoor hallucinerende beelden of 

droomeffecten ontstaan (Van Bork, Delabastita, van Gorp, Verkruijsse & Vis, 2012). 

 

 

4. GESCHIEDENIS VAN DE NEW QUEER CINEMA 
 

NQC is de benaming van een onafhankelijke9, Amerikaanse filmbeweging die zich situeert 

eind jaren 80 en begin jaren 90 en die gebaseerd is op verzet. In de volgende delen proberen 

wij beknopt enkele voorlopers van de NQC te schetsen. Daarna staan we stil bij de 

underground beweging die belangrijk was voor de ontplooiing van de NQC. Vervolgens gaan 

we over tot een beschrijving van de eigenlijke NQC. Hierna zullen we proberen in kaart 

brengen wat er recent nog is overgebleven van de NQC. 

 

4.1 VOORLOPERS 
 

Reeds in een film uit 1894/1895 van W.K.L. Dickson - The Dickson Experimental Sound 

Film - zien we een scène waarin twee mannen intiem dansen met elkaar. Dit betekent 

niet dat deze mannen homoseksueel zijn, maar ze wijken alleszins af van de 

heteroseksuele norm, wat typerend is voor het concept queer (Benshoff & Griffin, 

2004). De perceptie over wat als queer wordt omschreven is anders doorheen de tijd 

en anders voor verschillende personen. “The face of gay images is a changing one, 

what seems gay now was seen as nothing out of the ordinary a hundred years ago, 

and men or women engaged in same-sex dancing was not necessarily a cause for 

raised eyebrows” (Barrios, 2003, p. 16). Hiermee toont Barrios dus aan dat seksualiteit 

niet vaststaat maar variabel is in tijd en ruimte, zoals ook queer theory verkondigt. 

 

                                                           
9 Hierop wordt ingegaan bij het hoofdstuk rond NQC. Onafhankelijk betekent dat de films op een 

andere manier opereerden dan de mainstream cinema, zowel op  vlak van productie en distributie als 
op het esthetische en stilistische gebied (Hillier, 2001) 
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Een van de eerste films waar homoseksualiteit duidelijk als thema naar voor kwam, is 

Vingarne. Het is een Zweedse film van regisseur Mauritz Stiller die dateert van het 

begin van de 20e eeuw, 1916. Deze film was vernieuwend door het homoseksuele 

thema maar door om het gebruik van bepaalde technieken als flashbacks en frame 

story, waardoor het voor zijn tijd al postmoderne technieken gebruikte, aangezien er 

een deconstructie van een lineair narratief is (Dyer, 2003). 

Van 1935 tot 1940 waren homoseksuele thema’s in film niet veel aanwezig, althans 

niet expliciet. De representatie van homoseksualiteit op het scherm was echter wel 

zoals homoseksuele mannen en vrouwen in de realiteit waren: “constantly present and 

fully integrated into the dominant hetero world, yet knowable only to those who would 

know them” (Barrios, 2003, p. 146). Ze waren dus wel aanwezig in films, maar enkel 

voor de oplettende kijker. Om homoseksuele personages in film te integreren moesten 

zowel cineasten als acteurs omzichtig te werk gaan (Barrios, 2003). Wat deze niet-

expliciete aanwezigheid van deze personages in de hand heeft gewerkt, is het feit dat 

rond 1930 in Amerika de Production Code in werking trad. Dit orgaan zorgde ervoor 

dat bepaalde thematieken in films werden verboden. Zo mochten bijvoorbeeld te 

seksueel getinte scènes en geweld niet op het scherm verschijnen (Doherty, 2015, pp. 

52-55). Wallace (2009) zegt dat queer thema’s hierdoor niet rechtstreeks aan bod 

kwamen in de klassieke Hollywoodfilms. Filmmakers moesten manieren vinden om 

deze toch op het scherm te krijgen, en deden dit ook, waardoor ze  de Production Code   

op verschillende manieren wisten te omzeilen (Barrios, 2003). Vanaf de jaren 50 waren 

holebipersonages wel te zien op het scherm, vaak als sidekicks die ‘genezen’ moesten 

worden van hun ‘afwijking’  (Van Bauwel, Dhaenens & Biltereyst, 2013, p. 226). 

 

4.2 UNDERGROUND 
 

Reeds voor de NQC, in 1940, ontwikkelde zich een actieve cultuur van experimentele 

films, waarin het werk van veel homoseksuele cineasten zich situeerde. In 1950 werden 

deze films, die gekenmerkt werden als avant-garde10, onafhankelijke en low-budget 

films, opgemerkt (cfr. Infra). Het feit dat ze weinig budget hadden en niet volgens het 

commerciële systeem werkten, was vaak het resultaat van de thema’s die ze 

hanteerden. Deze waren meestal controversieel, waardoor ze in mainstream films niet 

werden behandeld. Vanaf de jaren 60 werd deze beweging de ‘underground film 

                                                           
10 Avant-garde was een kunststroming, onder meer in film, die zich verzette tegen klassieke conventies in kunst 
en experimenteerde met nieuwe kunstvormen. Vernieuwing was zeer belangrijk.   
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movement’ genoemd (glbtq, 2002). Veel queer en avant-garde filmmakers uit de 

vroege jaren 60 werden hiermee geassocieerd (Benshoff & Griffin, 2004, p. 9). De 

underground beweging was niet homogeen, de films konden erg van elkaar verschillen. 

Wat ze gemeen hadden was het feit dat ze de Hollywoodstandaarden verwierpen en 

(seksuele) taboes probeerden te doorbreken. Door de thema’s die aan bod kwamen 

werd underground vaak gezien als een homoseksuele beweging. Ook werden de films 

gekenmerkt als zeer persoonlijke films. Dit betekent dat ze niet mainstream waren, 

maar ook dat ze open waren over seksualiteit. Elke film van de underground beweging 

vormde een persoonlijke uitdrukking van de cineast en was dus een zelfexpressie. 

Homoseksuele films maken was niet het doel van de cineasten, het doel was om 

anders te zijn dan de anderen, wat vaak resulteerde in obscure films. Het was niet 

noodzakelijk zo dat homoseksuele mensen zich erin herkenden (Dyer, 2003). 

De underground beweging veranderde doorheen de tijd. Zo waren de eerste films 

voorzichtige studies van een innerlijk homoseksueel bewustzijn dat de filmmaker zich 

eigen maakte, terwijl de latere films soms schijnbaar kunsteloze afbeeldingen waren 

van openbare vormen van gay life. Deze verandering kwam er doordat de issues rond 

homoseksualiteit zeer actueel waren in de Verenigde Staten. Activisten lieten van zich 

horen waardoor de maatschappij zich bewust was van deze problematiek. Door dit 

activisme kwam er ook steeds meer aandacht voor homorechten in de massamedia. 

Zo waren er holebibewegingen als The Gay Liberation Movement die deze thema’s 

onder de aandacht brachten wat zijn neerslag vond in de culturele producties. Ze 

creëerden een publieke sfeer en een klimaat van vertrouwen voor homoseksuele, 

culturele producties. Door dit activisme groeide de belangstelling en het bewustzijn van 

holebi’s in de maatschappij (Dyer, 2003). Dit activisme was ook een drijfveer voor het 

ontstaan van de NQC. 

 

5. NEW QUEER CINEMA 
 

Rond de jaren 80 ontstond dus een onafhankelijke beweging in het filmlandschap, die door 

Ruby Rich (1992) benoemd werd als NQC. Onafhankelijk, omdat de films op een andere 

manier opereerden dan de mainstream cinema, zowel op  vlak van productie en distributie als 

op het esthetische en stilistische gebied (Hillier, 2001). Een beweging omdat de films als 

gemeenschappelijk punt hun radicale verzetskarakter hadden, zowel inhoudelijk als stilistisch 

en allen rond dezelfde periode opkwamen (cfr. Infra).  Het was een filmbeweging die zowel op 

politiek als op esthetisch vlak innovatief was. De films verwierpen cinemaconventies op gebied 
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van vorm, inhoud en genre. Het heilige karakter van mainstream cinema werd verworpen 

(Aaron, 2004). Verschillende contextfactoren (cfr. Infra) zorgden voor  een drijfveer voor 

filmmakers om meer queer beelden te maken. Zo vormde zich een hele generatie van queer 

activisten, filmmakers en artiesten rond de beweging (Rich, 2013; Taubin, 2001b).  

 

In de films kwamen thematieken en concepten voor die door academici van de queer theory 

reeds waren aangehaald, waardoor het hen de benaming NQC opleverde (Benshoff & Griffin, 

2004). Het was een cinema van verzet tegen de heteronormatieve maatschappij en een 

cinema van provocatie van het verleden en het politieke establishment (Aaron, 2004; Rich, 

2013). Films werden niet langer beperkt door de obscuriteit van marginale productie maar 

waren tegelijkertijd populair en radicaal, stijlvol en economisch leefbaar (Aaron, 2004). Ze 

werden op onafhankelijke wijze gemaakt met een laag budget en representeerden een nieuwe 

en authentieke queer manier van zijn. Ze waren seksueel, apolitiek, moedig en stedelijk (Rich, 

2013). De films deelden enkele narratieve en esthetische strategieën, maar wat ze vooral 

deelden was een bepaalde houding, die Rich (1992) omschreef als oneerbiedig en energiek 

(Aaron, 2004). Ze hadden de bedoeling stereotypen uit te dagen en de realiteit van de 

marginalisering van homoseksuele mensen te tonen. Ze schuwden positieve representaties 

van homoseksuelen, die tot dan toe voornamelijk bestonden in mainstream cinema. Het 

stereotype van de sympathieke, vrouwelijke homoseksuele man werd overboord gegooid. In 

de plaats hiervan representeerden de films de obscure en vaak onaangename realiteit van de 

homoseksuele subcultuur (Juett & Jones, 2010).   

 

De films werden opgemerkt dankzij verschillende internationale festivals in 1990 en 1991, 

waaronder het Sundance Festival11. Door de steeds grotere aandacht dankzij deze festivals 

kon deze verzetsbeweging worden onderscheiden (Benshoff & Griffin, 2004). Ook het feit dat 

de productie van queer films exponentieel toenam in de jaren 80 was hieraan te danken. Op 

festivals kregen deze experimentele films met afwijkende thema’s de kans om voor een groot 

publiek getoond te worden. Nog voor de opkomst van de NQC dienden festivals reeds als een 

‘veilige haven’ voor LGBT-films. Ze zorgden voor ruimte waarin mensen konden samenkomen 

om te discussiëren over LGBT-representaties op het moment dat er in de mainstream 

filmwereld enkel negatieve, stereotiepe representaties waren (de Valck & Rich, 2014). Maar 

vaak werden LGBT- festivals voor de jaren 90 ook geschuwd door distributeurs en filmmakers 

uit angst dat de associatie met deze festivals nefast zou zijn voor hun carrière (Zielinski, 2012).   

 

                                                           
11 Jaarlijks georganiseerd festival voor onafhankelijke films in de Verenigde Staten. 
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NQC was een voornamelijk Amerikaanse filmbeweging (Aaron, 2004). Ook de films die vooraf 

gingen aan deze beweging waren onafhankelijke Amerikaanse films zoals Born in Flames van 

de regisseur Lizzie Borden, Mala Noche van Gus Van Sant, Parting Glances van Bill Sherwood 

en She Must Be Seeing Things van Sheila McLaughlin (Rich, 2013). Zij maakten de weg vrij 

voor NQC. Maar ook andere maatschappelijke en technologische veranderingen binnen de 

toenmalige Amerikaanse context droegen hiertoe bij, bijvoorbeeld de nieuwe, onbekende 

ziekte aids. NQC had nauwe banden met aids activisme, een thema dat toen sterk aanwezig 

was op de politieke agenda (Hok-Sze Lung, 2004). In 1981 werd aids benoemd als gay cancer 

door rechtse, homofobe bewegingen. Zo was er het beleid van Reagan, dat conservatief en 

christelijk was, en de queer gemeenschap en kunst misprees en zelfs poneerde dat aids Gods 

straf was voor de misdaad van homoseksualiteit. Als reactie hierop kwam ACT UP, een 

Amerikaanse beweging die actie voerde voor een beter farmaceutisch beleid en voor de trots 

en waardigheid van de LGBT-gemeenschap. Deze beweging stond voor het politiek actie 

ondernemen om macht te krijgen wanneer men wordt onderdrukt. Deze twee factoren zorgden 

ervoor dat er een publiek activisme op gang kwam onder de LGBT gemeenschap, en dus een 

ruimte voor NQC werd gecreëerd. Ook was er de opkomst van camcorders12 waardoor voor 

het eerst op persoonlijk en individueel niveau een tool werd aangereikt om films te maken. Dit  

gaf de mogelijkheid om films te maken met een klein budget, waar in de LGBT-gemeenschap 

gebruik van werd gemaakt. Ook de goedkope huur in New York op dat moment zorgde mee 

voor de opkomst van de NQC. Veel artiesten kwamen erheen zodat een community gevormd 

kon worden, die het ontstaan van NQC in de hand heeft gewerkt. Natuurlijk heeft ook het 

opkomen van queer als een concept en als groep veel te maken met de start van de NQC 

(Rich, 2013).  

 

Contreras (2004) haalt aan dat de beweging zorgde voor een groot optimisme onder filmcritici 

en academici waaronder Ruby Rich zelf. NQC was vernieuwend, onafhankelijk, en zorgde voor 

een verandering in het filmlandschap. Dankzij Rich’ eerste essay waarin ze de benaming 

introduceerde ontstond er een nieuwe energie over alternatieve vormen van representatie en 

optimisme over wat deze representaties konden bereiken en creëren en hoe ze bepaalde 

standaarden zouden uitdagen in de filmwereld (Contreras, 2004).  Maar NQC kreeg ook kritiek. 

Zo zei Cherry Smyth dat NQC eigenlijk gewoon repackaged gay and lesbian films waren 

(Smyth, 1992, geciteerd in Richardson, 2009). De films waren volgens haar geen echte 

uitdagingen van de concepties over gender en seksualiteit die kijkers hadden (Richardson, 

2009). Een ander heikel punt binnen de NQC is het grotendeels ontbreken van beeldvorming 

rond vrouwen. De films handelen vaak over seksueel verlangen maar dit verlangen is 

                                                           
12Draagbare camera en videorecorder 
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uitsluitend mannelijk. Dit hoewel een van de belangrijkste cineasten, Jennie Livingston, een 

vrouw is (cfr. Infra). Vrouwen worden zo mogelijk nog meer gemarginaliseerd in queer films 

dan in heterofilms, waardoor deze films volgens Taubin maar half queer zijn (Taubin, 2001b). 

 

Ruby Rich was aanvankelijk wel optimistisch over deze vernieuwende beweging. In een later 

essay uit 2000 is haar toon echter al minder positief en beschrijft ze de NQC als een product 

van een specifiek historisch moment, dat nu verdwenen is (Rich, 2000 geciteerd in: Deangelis, 

2004, p. 41). NQC is veranderd, omdat queer representaties nu mainstream geworden zijn en 

door het grote publiek worden geaccepteerd (Deangelis, 2004) (cfr. Infra). We zien vandaag 

veel frequenter queer representaties (cfr. Supra). Verschillende academici haalden al aan dat 

dit geen eenzijdig positief verschijnsel is. Door de vele representaties treedt normalisatie en 

depolitisering op, waardoor het oorspronkelijke motief van het tonen van alternatieve 

representaties van LGBT-karakters, namelijk het uitdagen van ongelijkheden in de 

samenleving, naar de achtergrond verdwijnt (Dahl, 2014). Zo deed  Ruby Rich een decennium 

later reeds een oproep naar ‘renewal of radical queer expressions’ (Rich, 2000, geciteerd in: 

Hok-Sze Leung, 2004, p. 156). Het radicale karakter is volgens haar verdwenen terwijl het nog 

steeds noodzakelijk is dat we dit terugvinden in queer representaties, zoals we reeds 

aanhaalden in de inleiding. Over hedendaagse queer representaties wordt nog verder 

ingegaan in het deel NQC vandaag. Eerst gaan we in op enkele van de belangrijkste cineasten 

van de NQC, alsook op de narratieve, cinematografische en thematische kenmerken.  

 

5.1 CINEASTEN 
 

NQC is een filmbeweging die zich hoofdzakelijk in Noord-Amerika situeert. NQC wordt 

vaak toegewezen aan een aantal getalenteerde filmmakers die zichzelf als queer 

identificeerden. Vaak maakten ze ook meerdere films binnen het genre, wat hen tot 

auteurs van de beweging maakt. Sommigen waren geassocieerd met ACT UP. Ze 

deelden een openheid met betrekking tot homoseksuele politiek en identiteit (Chin, 

2002). In dit onderdeel willen we stilstaan bij enkele van deze kernregisseurs en 

waarom ze geassocieerd worden met de NQC. We willen hen kort uitlichten en hierbij 

dieper ingaan op hun verhouding tot de NQC.  

  

De Amerikaanse Todd Haynes is een regisseur die tot de beweging behoort met Poison 

(1991), een van de surprise hits van het Sundance Festival in 1991 (Aaron, 2004). Als 

cineast richtte hij na zijn studies een eigen low budget productiehuis op, Apparatus. 

Toen hij Poison maakte zette hij zichzelf op de kaart als homoseksuele filmmaker. Hij 
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beschrijft zijn eigen films als experimenteel. Zo worden in Poison drie verschillende 

verhalen verteld die elkaar afwisselen en in elkaar overgaan (Taubin, 2001c). Deze 

non-lineariteit is een kenmerk dat films uit de NQC delen (cfr. Infra).  

Ook zegt hij zelf dat al zijn films over ziekte gaan, meer bepaald over aids, hoewel het 

nooit expliciet aan bod komt (Taubin, 2001c).  Ook Dottie gets Spanked (1993) is een 

van de films die hem een plaats in de NQC-beweging opleverde. Aangezien Haynes 

zo’n belangrijk cineast was van deze beweging is het interessant op te merken dat de 

laatste film die we in dit onderzoek zullen analyseren ook door hem werd geregisseerd. 

Carol (2015) won in 2015 de Queer Palm (cfr. Infra). We zullen later in deze thesis 

proberen nagaan of deze film ook tot de NQC kan worden gerekend, of tot een tweede 

golf ervan.  

 

Andere surprise hits op het Sundance festival waren Paris is Burning (1990) en Swoon 

(1992) (Aaron, 2004), respectievelijk geregisseerd door Jennie Livingston en Tom 

Kalin, ook beiden Amerikaanse cineasten die behoorden tot de NQC. Jennie Livingston 

haalden we hierboven al even kort aan wanneer we het hadden over een van de 

kritieken op NQC, namelijk dat het nauwelijks of zelfs geen representaties van vrouwen 

bevat. Dit ondanks de aanwezigheid van deze toonaangevende, lesbische cineaste. 

Ze maakte Paris is Burning maar ook deze documentaire handelt over mannelijke 

hoofdpersonages, zwarte en Spaans-Amerikaanse travestieten (Taubin, 2001b). De 

film won wel meerdere prijzen. De documentaire behoort tot de NQC door thema’s als 

homofobie, aids, racisme en subculturen te gebruiken (Levy, 2006). 

 

Tom Kalin, een cineast uit New York, werd gekend in het arthouse film milieu door zijn 

experimentele kortfilm They Are Lost to Vision Altogether (1989). Deze film was een 

observatie van hoe het Amerikaanse beleid en de media informatie rond aids 

behandelden. Ook daarvoor was hij bekend als producer van AIDSfilms, een educatief 

bedrijf dat films maakte rond onderwerpen als de preventie van aids (Okewole, 2001). 

Met het geld dat hij verdiende met They Are Lost maakte hij Swoon, een film gebaseerd 

op een waargebeurd verhaal van twee jonge, welgestelde mannen, Nathan Leopold en 

Richard Loeb, die op lukrake wijze een veertienjarig kind kidnappen en vermoorden, 

puur voor de intellectuele prikkeling die de misdaad hen geeft. Dit verhaal werd al 

tweemaal gebruikt voor films: door Alfred Hitchcock in 1948, met als titel Rope, en door 

Fleischer in 1959 in Compulsion. Maar in deze films werd niet ingegaan op de 

homoseksuele relatie tussen de misdadigers (Okewole, 2001). Dit deed Kalin wel. Op 

deze film kwamen reacties omwille van de negatieve representatie van 

homoseksualiteit. Kalin vond echter dat homoseksualiteit tot uiting moest komen in 
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deze film omdat de relatie tussen de twee mannen een belangrijke reden was voor hun 

misdadig gedrag. Zo zou een van de mannen de misdaad enkel begaan hebben in ruil 

voor seks met de andere (Okewole, 2001). Over deze kritiek zei hij dat hij vond dat het 

positief was om zoveel mogelijk diversiteit te creëren in representaties van subgroepen 

(Okewole, 2001).  

 

Ook de Amerikaanse Gus Van Sant is een veelbesproken NQC-cineast. Zijn afbeelding 

van marginaliteit, zowel in Mala Noche (1985) als in My Own Private Idaho (1991) en 

zijn niet-lineaire en associatieve filmstrategieën maken hem een toonbeeld van de 

NQC (Taubin, 2001b). Mala Noche werd reeds vermeld als belangrijke voorloper van 

de NQC. Deze film was gebaseerd op een boek van Walt Curtis, een homoseksuele 

schrijver. Hij verfilmde het met zijn spaargeld als budget (Taubin, 2001a). Films uit de 

NQC hebben dit low budget karakter als gemeenschappelijk kenmerk (cfr. Infra). Maar 

ook inhoudelijk sluit deze voorloper sterk aan bij de NQC. Zo komt (homoseksuele) 

seks expliciet aan bod, en wordt het hoofdpersonage negatief voorgesteld (cfr.infra) 

(Taubin, 2001a). De film is subversief wat betreft inhoud, vorm en productiemethode. 

De film won de LA film critics award voor Best Independent Feature in 1987. Hierna 

maakte hij Drugstore Cowboy (1989), een film die niet binnen de NQC past en ook zijn 

meest straight film wordt genoemd. Deze film behaalde wel veel succes waardoor hij 

kansen aangeboden kreeg om films met grote budgetten te regisseren. Van Sant koos 

er echter voor My Own Private Idaho (1991) te maken, een NQC-film met een laag 

budget. De film gaat over het leven van hoofdpersonage Mike, een homoseksuele 

prostituee met narcolepsie. Deze maakte hij met de helft van het budget waarmee hij 

Drugstore Cowboy maakte (Taubin, 2001a). Ook deze film kreeg kritieken te verduren 

vanwege een gebrek aan positieve beeldvorming van homoseksuele mannen. Van 

Sant beschrijft zijn eigen stijl als postmodern (Taubin, 2001a). 

 

Gregg Arraki, ook een Amerikaans regisseur, behoort tot de stroming met The Living 

End (1992), Totally Fucked Up (1993), The Doom Generation (1995) en Nowhere 

(1997). In The Living End, zijn eerste queer film, komt het thema van queers als 

criminelen aan bod alsook aids. Totally Fucked Up wordt omschreven als een film met 

een ruwe, anarchistische energie, door de manier waarop het werd gefilmd. Voor deze 

film werden camcorders gebruikt en een 16mm film , wat aantoont dat ook dit een low 

budget film was. The Doom Generation daarentegen werd op 35mm gefilmd. Om de 

traditionele manier van filmen hier te counteren zit de intensiteit van deze film in het 

verhaal zelf. Er wordt veel expliciet geweld en seks afgebeeld, een belangrijk kenmerk 

van de NQC (Macnab, 2001).  
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In deze relatief beknopte bespreking van enkele belangrijke, Amerikaanse cineasten 

die gelinkt worden aan de NQC, haalden we al enkele narratieve, thematische en 

cinematografische elementen aan uit hun films. Deze elementen verenigen de films 

binnen de beweging. Voor ons onderzoek leek het ons dan ook noodzakelijk om 

hieraan aparte hoofdstukken te besteden. Hiervoor willen we eerst stilstaan bij Homo 

Pomo, een benaming die Rich gaf aan de films vanwege hun postmoderne karakter. 

Vervolgens besteden we kort twee hoofdstukken aan enerzijds de cinematografische 

elementen en anderzijds de narratieve kenmerken en thema’s van de NQC. 

 

5.2 HOMO POMO 
 

Films werden onder de noemer NQC geplaatst door hun beduidend afwijkende stijl, 

zowel qua inhoud als qua vormgeving. Daarom beschreef Rich hen als Homo Pomo, 

wat staat voor Homosexual Postmodernism. Dit omdat de beweging gebruik maakt van 

postmoderne ideeën, zowel op inhoudelijk als stilistisch en cinematografisch vlak.  

Ruby Rich (1992) zei hierover dat de films verschillende zaken gemeenschappelijk 

hadden. Ze waren anders dan voorgaande films en braken met conventies die 

traditionele ideologieën ondersteunden. Ook probeerden ze traditionele filmconventies 

te ondergraven (Richardson, 2009). NQC werd niet enkel als postmodern omschreven, 

maar ook als avant-garde cinema. Dit omdat de films de gevestigde cinematografische 

praktijken in vraag stelden en probeerde de dominante thema’s en ideologieën uit te 

dagen. Het gaat niet enkel om het experimenteren qua vorm maar ook om het leveren 

van disruptieve kritiek (Richardson, 2009). De films hadden een brutale ondertoon. Het 

gaat ook regelmatig om het herinterpreteren van geschiedenis, maar dan vanuit een 

modern, homoseksueel standpunt. De conventionele politiek met betrekking tot 

identiteiten wordt in vraag gesteld en uitgedaagd. Deze elementen zien we ook 

terugkeren in queer theory (cfr. Supra). Ook zien we in deze films vaak elementen van 

pastiche en parodie terugkeren. Deze zijn echter geen ‘blank parodies’ zoals Jameson 

pastiche omschreef (Cfr. Supra) maar ondervragingen en uitdagingen van het verleden 

en de geschiedenis vanuit een queer perspectief (Richardson, 2009). Vaak zijn ze 

oneerbiedig, krachtig en afwisselend minimalistisch en overdreven (Rich, 1992). Ook 

wordt gebruik gemaakt van quotation, waarbij referenties worden gemaakt aan andere 

historische teksten (Richardson, 2009). Door dit gebruik van referenties en pastiche 

probeert deze cinema de geschiedenis te herzien (Richardson, 2009). In veel van deze 
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films worden genres en stijlen vermengd. Zo worden Hollywood conventies vermengd 

met avant-garde en wordt fictie zelfs vermengd met documentaire (Filmreference.com). 

 

 

5.3 CINEMATOGRAFISCHE ELEMENTEN EN THEMA’S 
 

De typische cinematografische kenmerken die we hier bespreken sluiten vaak aan bij 

het hoofdstuk over Homo Pomo dat we reeds bespraken. In dit hoofdstuk willen we nog 

enkele algemene tendensen benadrukken.  

Cineasten van de NQC gingen vaak op een alternatieve manier aan de slag wat betreft 

vormgeving in hun films. Dit was deels omdat filmmakers van de NQC onafhankelijk 

waren en daardoor minder middelen en budget bezaten  om films te maken (Pidduck, 

2004), maar ook om andere, esthetische redenen. Pidduck (2004) citeert in haar werk 

Barbara Hammer: ‘Radical content deserves radical form’. Ze waren radicaal 

verschillend van mainstream films. Pearl (2004) beschrijft NQC zelfs als het 

tegenovergestelde van mainstream cinema, omdat deze in het algemeen niet 

uitdagend is. Hierdoor was er een link met de avant-garde en het postmodernisme 

(Rich, 2013).  

Ook Aaron (2004) vermeldt dat de films cinematografische normen en conventies 

negeerden op vlak van vorm, inhoud en genre. Er is een ‘gebrek aan respect’ voor de 

opgelegde norm qua inhoud en vorm, alsook voor de norm qua lineariteit en coherentie. 

Ze maakten vaak gebruik van niet-lineaire en associatieve filmtechnieken (Taubin, 

2001b). Dit gebrek aan respect aan opgelegde normen wordt zeer vaak omschreven 

als defiance, zoals reeds gezegd, een uitdagen van de bestaande normen. Defiance 

kan de vorm aannemen van gefragmenteerde, niet-narratieve, ahistorische films 

(Pearl, 2004). Ook benaderen de films homoseksualiteit en de queer cultuur op een 

agressieve manier, wat we kunnen kaderen binnen het provocerende karakter van de 

films en de wil om de heersende norm uit te dagen (Chin, 2002).  

Ook gaan films uit de NQC de kijker er vaak aan herinneren dat ze een film bekijken. 

Dit gebeurt door onder andere het uitvergroten en overdrijven van zaken. Zo herinneren 

de films van Arraki de kijker er constant aan dat hij kijkt naar acteurs die aan het 

performen zijn. Zo is de acteerwijze in The Living End en Totally Fucked Up vreselijk, 

tot op het pijnlijke af. De tekst wordt vaak op bombastische en hyperbolische wijze 

gebracht (Davis, 2004). Ook worden vaak onrealistische en surrealistische beelden en 

droombeelden ingelast (Pidduck, 2004). Zo hebben we bijvoorbeeld de 
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magazinecovers die plots tot leven komen en beginnen praten in My Own Private Idaho 

(Van Sant, 1991). 

Door het uitdagende karakter werd vaak kritiek geformuleerd dat queer kijkers niet 

noodzakelijk dit soort films wilden zien, maar ook feel good films met een happy end. 

Zo werden er in de tweede helft van het decennia van de NQC ook films gemaakt die 

wel de Hollywoodconventies volgden, zowel qua vorm als narratief. Deze plaatsten dan 

queer personages in rollen die normalerwijze uitsluitend door heteroseksuele acteurs 

zouden worden gespeeld (Filmreference.com).  

 

5.4 NARRATIEVE KENMERKEN EN THEMA’S 
 

Films uit de NQC hebben vaak gelijkaardige thema’s en gelijke narratieve kenmerken. 

Ze deelden ook op inhoudelijk vlak iets wat als defiance kan worden omschreven, op 

verschillende niveaus (Aaron, 2004). Zo tartten ze het homofobe culturele verleden, 

inhoudelijke conventies en, in de context van het debat rond aids, tartten ze ook de 

dood. Ook wanneer het niet expliciet over deze kwesties ging, daagden de films de 

maatschappij uit om opnieuw na te denken over de gelijkheid wat betreft de 

homoseksuele cultuur (Juett & Jones, 2010).   

 

In NQC zijn de hoofdpersonages vaak gemarginaliseerd, waarbij de focus niet gewoon  

op de gay en lesbian community ligt, maar eerder op subgroepen en subculturen 

(Aaron, 2004). Zo zijn de hoofdpersonages uit My Own Private Idaho bijvoorbeeld 

homoseksuele prostituees, en in Paris is Burning zwarte, Spaans-Amerikaanse, 

homoseksuele travestieten. Deze subgroep van prostituees en hustlers vormden een 

belangrijke tendens op vlak van personages binnen de NQC (Aaron, 2004).  

 

Politiek gezien waren deze films incorrect en vernieuwend. Vanuit een feministisch 

denkkader verwierpen ze bestaande (binaire) heteronormatieve verhoudingen. De link 

tussen het persoonlijke en het politieke werd opnieuw geïnterpreteerd (Rich, 2013). Het 

verwerpen van het heteronormatieve discours en alle waarden, instituten en praktijken 

die erbij horen is dus een thema dat in elke NQC-film terugkeert (Rich, 2013). Dit zijn 

bijvoorbeeld het instituut van het huwelijk, de praktijk van reproductie en waarden als 

monogamie (Dhaenens, 2012). Verder zijn thema’s als geweld, marginaliteit, 

provocatie, (expliciete) seks en activisme veel voorkomend (Aaron, 2004). De films 

verwierpen ‘politieke correctheid’ en gingen vaak provoceren (Johnston, 1992). 
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Geweld wordt in de films niet geschuwd. Integendeel, het komt vaak expliciet aan bod 

en personages zijn vaak misdadig. Eendimensionale positieve beeldvorming wordt 

afgewezen. Queer personages zijn niet automatisch goed maar eerder gelaagd. Het 

zijn complexe persoonlijkheden met positieve kanten maar ook met (vaak expliciete) 

negatieve kanten, waarvoor in de films geen berouw wordt getoond. Zo worden ze vaak 

als misdadigers afgebeeld (Aaron, 2004).  Volgens Johnston (1992) tonen deze films 

allen een link tussen ‘afwijkende’ seksuele geaardheid en misdaad. Heel wat films 

verfraaien zelfs  het criminele en homo-erotische geweld (Aaron, 2004). De filmmakers 

hadden een queer publiek in gedachten voor hun films, waardoor ze geen noodzaak 

zagen in een ‘politiek correcte’ representatie van hun personages. Vaak gebruikten ze 

zelfs negatieve stereotypen (Chin, 2002). 

 

Deze films gaan ook vaak het homofobe, ‘heilige’ verleden provoceren. Dit doen ze 

door homoseksuele relaties uit de geschiedenis, die taboe waren, af te beelden in hun 

films. Zo haalden we bijvoorbeeld al Swoon aan, waarin een oud verhaal voor de derde 

keer werd verfilmd, maar nu pas met aandacht voor de homoseksuele relatie tussen 

de hoofdpersonages (cfr. Supra).  

 

Nog een inhoudelijk kenmerk dat voortvloeit uit een van de redenen waarom NQC is 

ontstaan, namelijk het politieke en sociale debat rond aids, is dat ook de dood op vele 

manieren wordt getart, vooral in termen van aids. Men speelt met de dood, de ziekte is 

een ‘time-bomb’ naar de totale vrijheid (Aaron, 2004). Voor Pearl (2004) is NQC aids-

cinema. Niet enkel omdat de films gemaakt zijn in de tijdsperiode waarin aids ontdekt 

en verspreid werd, maar ook omdat hun narratieven en hun vormelijke discontinuïteiten 

aids gerelateerd zijn. Dit omdat aids  individuen, groepen en de manier waarop dingen 

gedacht en gezegd konden worden, ontwrichtte. Deels omdat aids ziekte en dood 

veroorzaakte maar ook door de soort ziekte die aids was, en hoe het virus zichzelf 

meester kon maken van het menselijk lichaam. Dit ontwrichtende karakter zit ook in de 

films van de NQC. Zo is Swoon bijvoorbeeld gefocust op de dood en de controle over 

de dood. Het focust verder ook op de dood als een punt waarrond een homoseksuele 

relatie draait. Het verhaal probeert ook een zinloze moord zinvol te maken en te 

esthetiseren (Pearl, 2004).  

 

Wat de films naast een notie van verzet deelden, is dat ze allen queer waren, in de 

betekenis zoals we reeds hebben beschreven (cfr. Supra) (Aaron, 2004). Op de 

narratieve en thematische kenmerken van de NQC films kwamen ook regelmatig 
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kritieken. Zo werden ze vaak beschuldigd van het in stand houden negatieve, 

schadelijke stereotypen, zoals de ‘queer psycho killer’. Filmmakers gingen hiertegen in 

verdediging door te zeggen dat zo’n negatieve beeldvormingen aantonen dat sociale 

krachten en seksuele onderdrukking geweld kan en zal veroorzaken (Benshoff & 

Griffin, 2004).  

 

6. NEW QUEER CINEMA VANDAAG 
 

Ruby Rich besluit in haar boek uit 2013 dat 20 jaar na de beweging van de NQC het terrein 

voor LGBT-films radicaal is veranderd (p. 261). Drie decennia na de ontdekking van aids en 

het politieke debat hierrond is de context veranderd. De nadruk ligt niet meer op overleven, 

waardoor een van de ontstaansredenen van de NQC is verdwenen. Ook is er een hele nieuwe 

politieke context. Onder het beleid van Reagan in Amerika waren verzet en emancipatie sterk 

aanwezig. Vandaag, onder president Obama, is de aanvaarding van holebi’s en transgenders 

veel groter en is verzet niet meer zo spoedeisend als voorheen. Volgens Rich is NQC een 

beweging van een specifieke historische periode die nu verloren is gegaan (2004). Nochtans 

stelt Chin (2002) dat de term nog steeds wordt gebruikt om te verwijzen naar films met 

homoseksuele inhoud. Hierdoor heeft het echter wel specificiteit verloren. Zo is er op de 

Internet Movie Database (imdb.com) een oplijsting van NQC-films die nog regelmatig updates 

krijgt en waar dus veel recente films in voorkomen. Deze bredere toepassing van de term is 

wel te begrijpen door het feit dat de beweging veel invloed had (Chin, 2002). 

Sinds de jaren 90 worden populaire media gekenmerkt door een trage maar gestage toename 

van LGBTQ-representaties (Krijnen & Van Bauwel, 2015). Queer is nu een veelvoorkomend 

thema in allerhande films, televisieseries en in andere populaire media. Ook is er steeds meer 

onderzoek naar  lezingen van deze thema’s. Zo zegt Rich (2013)  dat queer hierdoor van de 

rand naar het centrum is gegaan in een relatief korte periode. Queer is nu mainstream. Queer 

is echter nog steeds een sterk gepolitiseerd onderwerp, het belang ervan ligt in de relatie met 

machtsstructuren en dus in zijn politieke betekenis (Krijnen & Van Bauwel, 2015). Het radicale 

waar NQC bekend voor stond, is verdwenen. Doordat queer mainstream is geworden, lijkt het 

niet meer op de “boundary pushing, ideology-challenging” NQC van vroeger (Rich, p. 262, 

2013). Dit kan ook als een verdienste worden gezien omdat dit aantoont dat de normen van 

de samenleving veranderd zijn en queer thema’s nu openlijk bespreekbaar zijn geworden. Ook 

zijn door dit mainstreaming proces de kansen van spelers uit de NQC vergroot. Zo werd Strand 

Releasing, distributeur van onafhankelijke NQC films, bijvoorbeeld steeds groter en 

succesvoller (Rich, 2013, pp. 261-271). Het is overigens ook de distributeur voor een van de 

films uit onze analyse, namelijk L’inconnu du Lac.  
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Ondanks de vrij pessimistische visie van Rich (2013) merkt ze wel op dat in 2011 en 2012 

enkele onverwachte queer films in verschillende genres te zien waren. Enkele werden opnieuw 

voor het eerst vertoond op het Sundance Festival. Aangezien Rich vindt dat queer te 

mainstream is geworden beschreef ze deze films als “as if answering a siren call of necessity” 

(Rich, 2013, p. 278). In de 21e  eeuw zegt Rich (2013) ook dat er een beweging van New Trans 

Cinema aan de gang is. Volgens haar is ‘the early energy of the NQC reborn as a cinema of 

transgender identity formations and representations’ (p. 271). We zien dus een shift in 

onderwerp, maar wel met hetzelfde opzet. Het gaat wel voornamelijk om documentaires, en 

de filmstijl is transparant, waardoor het ook verschilt van de NQC (Rich, 2013).  

 

De mening Van Ruby Rich (2004, 2013) is over het algemeen vrij negatief wat betreft de 

voortzetting van de oorspronkelijke NQC, hoewel ze op een genuanceerde manier ook 

positieve punten aanhaalt. Uiteraard is Rich niet de enige die een mening geeft over (new) 

queer cinema in de 21e eeuw. Sommigen gaan gedeeltelijk akkoord met Rich door te stellen 

dat de NQC-beweging plaats heeft gemaakt voor queer films die eerder een behaaglijk gevoel 

geven in hun representaties van queer personages dan dat ze maatschappelijke conventies 

uitdagen (Juett & Jones, 2010). 

 

Juett en Jones (2010) stellen zelf echter dat de eerste en oorspronkelijke golf van de NQC 

bijna enkel op onafhankelijke filmfestivals werden getoond. De producers zorgden voor een 

actieve en onafhankelijke NQC beweging die werd bestendigd door deze festivals, maar ze 

hadden geen ondersteuning die breed genoeg was om de beweging meer vooruitgang te 

geven. Hierdoor werd de beweging steeds minder significant naargelang de 21e eeuw 

naderde. Ook het publiek van deze films betrof slechts een beperkt deel van het algemene 

filmpubliek. De voorkeuren van het mainstream “straight” publiek werden met deze films niet 

ingelost. Een bredere acceptatie van de aanwezigheid van de NQC leek ver voorbij het 

ideologische bereik van de beweging te liggen. Volgens hen is NQC wel opnieuw verschenen 

in de 21e eeuw, maar dan in een verbeterde en meer uitgebreide vorm. Zo heeft de beweging 

nu de aandacht van een veel breder mainstream publiek. Zo werd bijvoorbeeld Brokeback 

Mountain een blockbuster. Mancuso (2010, geciteerd in: Juett & Jones, 2010) stelt dat 

veranderde noties van seksuele diversiteit productief zijn voor de publieke opvattingen rond 

film. Zo bracht de film Transamerica medische en spirituele kwesties rond transseksualiteit 

naar een breed publiek. De vraag is of deze films net als NQC afwijkend zijn binnen de 

Hollywoodcontext in de 21e eeuw. Misschien hebben deze films bepaalde grenzen doorbroken 

en het bredere publiek uitgedaagd om op die manier te zorgen voor een heropleving van de 

NQC. Zo voldoet deze nieuwe NQC aan een van de beloften van culturele transformatie die 

de beweging deed toen hij opkwam, namelijk een grotere uitdaging van gender identificatie in 



31 
 

de cinema van de 21e eeuw. De hedendaagse films met LGBT-thema’s tonen de menselijkheid 

van deze personages, hun moeilijkheden en verlangens. Nowlan (2010, geciteerd in: Juett & 

Jones, 2010) verwerpt het pessimisme van Ruby Rich en stelt dat de recente queer cinema 

ook de belofte doet queer impact op sociaal en  politiek veld te verkrijgen.  

 

Het staat vast dat in de 21e eeuw er meer queer afbeeldingen zijn in film en televisie dan in 

de jaren voor de NQC. Zo zegt Adair (2010, geciteerd in: Juett & Jones, 2010) dat NQC dan 

wel in zijn initiële vorm voorbij mag zijn, er nog steeds een potentieel is voor een transformatie 

naar een hedendaagse versie van NQC. Doordat er steeds minder onderdrukking en 

marginalisering is, heeft NQC misschien wel een beter doel wanneer het in het mainstream 

veld terechtkomt (Juett & Jones, 2010). Zo suggereert Juhasz (2010, geciteerd in Juett & 

Jones, 2010) dat NQC vandaag eigenlijk een productieve queer cinema is, die zich inzet voor 

de toekomst van de maatschappij met sociale en politieke veranderingen als doel. 

 

 

7. FILMFESTIVALS EN FILMPRIJZEN 
 

De beweging rond NQC is vooral opgemerkt en bijgevolg vormgegeven door internationale 

filmfestivals (cfr. supra). Een belangrijk filmfestival vandaag is dat van Cannes. In 2010 werd 

op dit festival een nieuwe prijs in het leven geroepen, de Queer Palm. Ook op het filmfestival 

in Berlijn wordt een prijs uitgereikt voor films die handelen over dit thema, namelijk de Teddy 

Award. Deze award bestaat al sinds 1987. We zien dus dat er op internationale filmfestivals 

nog steeds belangstelling is voor queer films. Daarom willen we vanuit deze optiek vertrekken 

voor ons onderzoek. Eerst willen we kort motiveren waarom we een filmprijs gebruiken voor 

ons onderzoek. We willen stilstaan bij het belang van deze filmfestivals en meer specifiek van 

deze filmprijzen. De Valck en Soeteman (2015) stellen dat de relevantie van filmfestivals in de 

filmwereld voornamelijk begint bij hun programmatie. Deze volgt niet het businessmodel dat 

draait rond blockbusters maar vertrekt vanuit de overtuiging dat goede films een publiek 

verdienen. Waar het bij films van grote studio’s veelal draait om de economische waarde van 

films en symbolisch kapitaal minder belangrijk is, is dat bij filmfestivals omgekeerd. Zij zijn 

toegewijd aan de idee van film als kunst. De filmfestivals wonnen gestaag aan belang als 

alternatief distributie- en vertoningsnetwerk. Het succes van filmfestivals is te danken aan het 

feit dat ze cultureel kapitaal creëren. Het uitreiken van filmprijzen is de meest frappante manier 

waarop deze festivals een meerwaarde geven. De prijzen zijn een manier om prestige te 

creëren. Het is een eer voor een filmmaker wanneer zijn film genomineerd wordt voor een 
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prijs. Men krijgt een uitgebreid verslag van een gespecialiseerde jury en de film krijgt 

bovendien belangrijke persaandacht. Hoeveel waarde een festival bijdraagt aan films hangt af 

van de bekendheid van het festival (De Valck & Soeteman, 2015). Zo is het filmfestival van 

Cannes internationaal bekend en zeer prestigieus. De films die geselecteerd worden op dit 

festival hebben oorsprong over de hele wereld. Ook wordt internationaal over het evenement 

verslag uitgebracht in de media (Festival de Cannes, 2016).  

 
 

7.1 QUEER PALM 
 

Zoals hierboven reeds vermeld wordt op het filmfestival in Cannes sinds 2010 de Queer 

Palm uitgereikt. Omdat het ons een relevant idee leek om voor ons onderzoek te 

vertrekken vanuit een filmprijs, hebben we besloten de vijf meest recente winnaars van 

deze prijs te nemen als uitgangspunt van ons onderzoek. De Queer Palm is een prijs 

die wordt gegeven aan films die een vermelding verdienen omdat ze LGBTQ-thema’s 

op een gepaste en genuanceerde manier benaderen. De prijs wordt op onafhankelijke 

wijze gefinancierd en is niet verbonden aan het festival zelf (Lathan, 2015). Door deze 

prijs te geven wil men seksuele diversiteit promoten. De prijs werd in het leven 

geroepen door de journalist Franck Finance-Madur die zei dat het belangrijk was om 

ook in Cannes samen te denken aan de problemen die inherent zijn aan de productie 

van queer films die seksuele diversiteit promoten (Duffy, 2014). Het team achter de 

Queer Palm ziet een queer film als een film die een verhaal vertelt over mensen die 

tegen maatschappelijke normen ingaan. Het is belangrijk dat een award als deze 

bestaat om aandacht te geven aan films die de definitie van queer cinema verbreden 

en de erfenis van het genre voortzetten. Telkens er een goede queer film onder het 

publiek komt, verandert de perceptie van queer cinema (Akvahan, 2015).  

Gezien de geschiedenis van NQC, die ontstaan is dankzij filmfestivals, zouden we dus 

kunnen vermoeden dat genomineerde en winnende films voor deze prijzen (een deel 

van) de NQC van vandaag vormen. Bovendien zijn dit kwalitatief hoogstaande films, 

aangezien ze genomineerd werden voor de prijs en deze ook wonnen (cfr. Supra). We 

willen in ons onderzoek kijken of we, op basis van deze beperkte selectie van films, 

kunnen spreken van een soort ‘tweede golf’ van de NQC. We zullen een filmanalyse 

op verschillende niveaus uitvoeren en deze vergelijken met de NQC (cfr. Infra). Om de 

lezer van dit onderzoek voldoende informatie te geven om de analyse te kunnen 

volgen, zullen we eerst kort een synopsis van elke film geven waarin we ook stilstaan 

bij de belangrijkste personages.  



33 
 

  

7.1.1 SKOONHEID 2011 
 

De eerste film die we analyseren heet Skoonheid. Het is een Zuid-Afrikaanse film die werd 

geregisseerd door Olivier Hermanus. Deze film was de tweede film die de Queer Palm won, 

in 2011. Het is de eerste Afrikaanse film die het maakt tot in Cannes (Knack Focus, 2011). De 

film is een portret van een man die geconfronteerd wordt met zijn diepste verlangens maar dat 

niet kan accepteren (Queer Palm, 2011).   

Het verhaal gaat over François van Heerden, een blanke Zuid-Afrikaanse man van middelbare 

leeftijd. Hij is getrouwd en heeft twee dochters, waarvan een thuis woont. Hij leidt een zeer 

rustig en bijna emotieloos leven. Met zijn vrouw heeft hij enkel oppervlakkige contacten. Hij 

laat  regelmatig racistische en homofobe opmerkingen vallen, waarvan niemand opkijkt. 

Hoewel François voor de buitenwereld een loyale, sympathieke familieman is, zit hij vanbinnen 

vol twijfels. Dit is wat de film portretteert. Francois heeft verborgen homoseksuele verlangens, 

die hij bevredigd door in het geheim af te spreken met andere blanke mannen van middelbare 

leeftijd om orgieën te houden. Wanneer hij Christian leert kennen worden deze homoseksuele 

gevoelens nog sterker, en zelfs oncontroleerbaar. Christian is de zoon van een collega die 

tevens uitgaat met zijn jongste dochter. Hij weet met zijn homoseksuele gevoelens, die hij 

constant angstvallig verborgen wil houden voor zijn familie, vrienden en collega’s, geen blijf. 

Hij toont opvallend veel interesse voor de rechtenstudies van Christian. Wanneer hij tegen zijn 

vrouw vertelt dat hij op zakenreis moet naar Kaapstad, gaat hij een paar keer op bezoek bij de 

familie van Christian. François is geobsedeerd door Christian en bespioneert hem.  Tijdens 

een van zijn bezoeken aan Christians vader, verneemt hij dat Christian op het strand is met 

zijn dochter, waarop hij de twee gaat bespioneren. Er is een duidelijke afgunst van zijn gezicht 

af te lezen omdat de twee samen op het strand plezier hebben. Zijn dochter is, ondanks zijn 

verbod, met zijn auto gekomen, waarop François de politie belt om de auto als gestolen op te 

geven, zodat ze zou weggaan. Die avond duikt François in Kaapstad het nachtleven in. Hij is 

te dronken om nog naar zijn hotel te rijden. Daarom belt  hij Christian op om hem te komen 

halen. Christian, die in François een toekomstige potentiële werkgever en geldschieter ziet, en 

wel een zekere sympathie koestert voor de man, doet dit met plezier. Wanneer ze beiden op 

François’ hotelkamer zijn om nog iets te drinken, verkracht François Christian. De dag na de 

verkrachting gaat François terug naar huis. Nog een dag later haalt hij een grote som geld af 

van zijn bedrijf en vertrekt. De film blijft ambigu over de reden van zijn vertrek.  

De jury was getroffen door deze film over zelfhaat en homofobie en omdat de film op een 

subtiele manier racisme in beeld brengt. De film speelt zich af in de blanke, heteroseksuele, 

religieuze middenklasse en dus de heersende klasse in Zuid-Afrika. Het is een echte 
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cinemafilm: onaangenaam op het eerste zicht, schrikwekkend, radicaal en hard. Hermanus 

zelf reageerde op zijn prijs door te zeggen dat de film zeker enkele radicale kwesties in Zuid-

Afrika uitdaagt. In Zuid-Afrika was de film toen nog niet vertoond, omdat het zo’n uitdagende 

film was voor het publiek en omdat het gaat over een personage dat weigert zijn seksuele 

geaardheid te accepteren (Mitchell, 2011). 

 

7.1.2 LAURENCE ANYWAYS 2012 

 

De tweede film heeft als titel Laurence Anyways,  werd geregisseerd door de Canadese Xavier 

Dolan en won de Queer Palm in 2012. Rond de overwinning was echter wat ophef, aangezien 

Dolan de prijs zelf niet erg ‘nuttig’ vond. Hij stelt zich vragen bij de tendens om films die 

homoseksuele personages bevatten te labelen als gay films. Hij vindt dat dit zou betekenen 

dat de filmmaker op die manier de indruk geeft dat enkel de gay en queer community de film 

zal zien. Hij wil echter dat de film buiten die labels breekt. Door dit label wordt de film beperkt 

tot een bepaalde zichtbaarheid. Het zou potentiële kijkers kunnen vervreemden (Gebreyes, 

2015). Dolan is zijn prijs nooit gaan ophalen (Verstraete, 2014).  

Laurence Anyways is een verhaal dat zich in een flashback afspeelt over een tijdspanne van 

tien jaar. Hierin wordt de verdoemde en onmogelijke liefdesrelatie in beeld gebracht tussen 

Frédérique en haar vriend, Laurence, een leerkracht literatuur op een middelbare school. De 

relatie is aanvankelijk zeer passioneel en zit vol humor en uitbundigheid. Alles lijkt perfect te 

gaan zoals de twee het willen. Laurence is naast zijn carrière als leerkracht ook een 

succesvolle schrijver. Tot voor Laurence de maat vol is. Op zijn verjaardag vertelt hij 

Frédérique dat hij ernaar verlangt een vrouw te zijn.  Hij is geboren in het verkeerde lichaam 

en leeft al zijn hele leven in een leugen. Frédérique reageert aanvankelijk afwijzend en loopt 

zonder nog een woord te zeggen weg. Na een paar dagen laat ze echter een bericht achter 

op Laurences voicemail om te zeggen dat ze terug naar huis komt en ze hier samen mee 

doorgaan. Tot grote ergernis van Frédériques moeder en zus Steph, met wie ze een sterke 

band heeft. Frédérique wil Laurence ondersteunen bij de coming-out en bij de transitie. 

Aanvankelijk lukt dit, ze leert Laurence hoe hij/zij make-up moet gebruiken en koopt een pruik. 

Ze overtuigt Laurence ervan zich te kleden als wie hij/zij is, waarop Laurence op zijn/haar werk 

verschijnt in vrouwenkleren. Van de omgeving en de school krijgt Laurence echter veel 

negatieve reacties  en hij/ze wordt ontslagen. Het wordt ook Frédérique te veel, en  ze komt in 

een depressie. Ze bedriegt Laurence op een bal met een zekere Albert. Ze verlaat Laurence, 

trouwt ze met Albert en krijgt een zoontje. Na een hele tijd is Laurence nog steeds hopeloos 

verliefd op Frédérique. Dit hoewel hij samenwoont met een nieuwe vriendin, Charlotte. 

Laurence raakt geobsedeerd door Frédérique en stalkt haar, door vaak aan haar huis in de 
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auto te zitten en haar doen en laten te observeren. Charlotte, die dit door heeft, doet hetzelfde 

uit jaloezie. Wanneer Laurence zijn/haar gedichtenbundel publiceert, stuurt hij/ze een boek 

naar Frédérique. Hieruit blijkt dat ook Frédérique nog steeds intense gevoelens heeft voor 

Laurence. Ze is aangedaan omdat het boek over haar gaat. Ze stuurt hem/haar een brief, 

waarop Laurence haar thuis opzoekt. De twee hebben seks en vervallen al snel in hun oude, 

humoristische gewoonten. Ze vertrekken samen naar Isle of Black. Aanvankelijk is het een 

zeer romantische reis, maar de twee beginnen opnieuw ruzie te maken over Laurences 

transitie na een bezoek aan een koppel vrienden van Laurence, waarvan een ook transgender 

is. Tijdens de ruzie komt het ook uit dat Frédérique zwanger was van Laurence maar een 

abortus had. Ondertussen is ook Albert op de hoogte van het feit dat Frédérique en Laurence 

samen weg zijn, via Charlotte, die van alles op de hoogte was. Frédérique verlaat Laurence 

midden in de nacht. Zij en Albert gaan uit elkaar. Laurence en Frédérique praten jaren niet 

meer met elkaar. Ze zien elkaar nog een keer terug maar de ontmoeting loopt niet goed af. 

Dit alles gebeurt in flashback terwijl Laurence in het heden een interview geeft voor haar 

biografie. Hierin vertelt ze over Frédérique, en over het feit dat het niet meer goed zal komen 

tussen de twee, omdat ze vastbesloten is een vrouw te blijven. In de laatste scène zien we 

nog de eerste ontmoeting tussen Laurence en Frédérique, op de set voor een reclamespot 

(Laurence Anyways, 2016).  

 

 

7.1.3 L’INCONNU DU LAC 2013 
 

L’Inconnu du Lac die de Queer Palm won in 2013 is een erotische thriller van Alain Guiraudie, 

een Franse filmmaker. De film won ook de prijs voor beste regisseur in Cannes. Wat bij deze 

film vooral opvalt is het zeer expliciet in beeld brengen van naaktheid en seks. Hierover zei 

Guiraudie dat het zijn bedoeling was expliciete seks en expliciete liefde met elkaar te 

vermengen (Soares, 2013). Ook Guiraudie had zijn twijfels bij deze prijs. In een interview zei 

hij een probleem te hebben met het woord queer, omdat dit vreemd en bizar betekent. Wat hij 

wil doen is de representatie van homoseksualiteit weghalen van het vreemde. Dat is inderdaad 

wat er gebeurt in L’inconnu du Lac, homoseksualiteit is de enige geaardheid in de film 

(Romney, 2014). 

Het verhaal speelt zich af bij een idyllisch meer ergens in Frankrijk. Het meer is gekend als 

cruising spot voor homoseksuele mannen. Dit is een activiteit waarbij de mannen aan het meer 

komen om wisselende seksuele contacten te hebben. Franck, het hoofdpersonage, een 

vrijgezelle jonge man, doet hier volop aan mee. Wanneer er een nieuwe, aantrekkelijke man 
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van Francks leeftijd aan het meer komt, is zijn aandacht meteen getrokken. Franck wordt 

verliefd, maar de man, Michel, heeft echter al een partner. Toch gaat Franck kennismaken met 

Michel. Michel toont duidelijk interesse, maar wanneer zijn vriend de twee samen ziet, reageert 

die jaloers en bezitterig, waarop de twee Franck alleen achterlaten. Franck doet zijn verhaal 

aan een andere, oudere man, Henri, die altijd alleen aan het meer zit. Henri doet zelf niet mee 

aan het cruisen en heeft ook altijd kleren aan, tegenover de andere mannen aan het meer. 

Franck kan het goed vinden met Henri en gaat altijd een praatje slaan. Henri, die gevoelens 

lijkt te hebben voor Franck, vertelt hem op te passen voor Michel. Wanneer Franck op een 

avond langer aan het meer is, omdat hij seksuele betrekkingen heeft met nog een andere man, 

is hij getuige van een luguber tafereel. Hij ziet hoe Michel zijn vriend verdrinkt in het meer. De 

volgende dagen gaat Franck echter in op alle toenaderingen van Michel. De twee worden een 

koppel, hoewel Franck weet wat Michel heeft gedaan. Franck wordt geleid door een roekeloze 

en irrationele lust en verliefdheid, en vraagt telkens opnieuw of Michel bij hem wil blijven 

slapen. Michel weigert dit altijd, omdat hij zich niet wil binden. Wanneer de moord wordt ontdekt 

is het plots veel minder druk aan het meer. Franck en Michel komen echter wel nog, en ook 

Henri is er niet weg te slaan. Franck en Michel worden verschillende keren ondervraagd door 

de inspecteur die bezig is met de moordzaak, maar Franck blijft trouw aan Michel en beweert 

het slachtoffer niet te kennen. Michel verklaart hem vaag te kennen. Hij wordt echter 

achterdochtig over wie er al dan niet op de hoogte is van zijn geheim. Wanneer Henri hem 

confronteert met zijn vermoedens, vermoordt Michel hem in de bossen door zijn keel over te 

snijden. Franck, die hen bespioneert, probeert Henri nog tevergeefs te redden. Ook de 

inspecteur wordt door Michel neergestoken. De film eindigt ambigu. In het donkere bos roept 

Michel Francks naam en zegt hij dat hij hem nooit pijn zou doen. Franck twijfelt aanvankelijk, 

maar roept dan Michels naam terug.  

 

7.1.4 PRIDE 2014 
 

Pride verschilt sterk van de vorige films die de Queer Palm wonnen. Het is een luchtige feel 

good komedie die toch een sterke queer lading heeft. Hij werd geregisseerd door de Brit 

Matthew Warchus. Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een groep 

queers, die zichzelf de naam LGSM gaven,  wat een afkorting is voor Lesbians and Gays 

Support the Miners. Het speelt zich af ten tijde van de regering Thatcher in Groot-Brittannië, 

wanneer de massale staking van de mijnwerkers in 1984 plaatsvindt.  

Het verhaal begint bij Mark Ashton, die tijdens de Gay Pride het idee krijgt geld in te zamelen 

voor de stakende mijnwerkers, die het op dat moment erg moeilijk hebben. Na de optocht richt 

hij de actiegroep op, die aanvankelijk op niet erg veel steun kan rekenen onder de jongeren. 
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Enkelen besluiten toch er mee hun schouders onder te zetten. De groep komt, naast dit gebrek 

aan enthousiasme, nog voor een tweede obstakel te staan. De stakende mijnwerkers willen 

niet geassocieerd worden met een holebigroep, wat de tijdsgeest duidelijk weergeeft. Ze 

noemen hen ‘perverts’. In het dorpje Dulais Valley in Wales wordt hun hulp echter wel 

aanvaard en worden ze uitgenodigd op een bedankingsfeest voor alle groepen die geld 

inzamelen. Het comité is ook hier echter verdeeld. Verschillende leden staan volledig achter 

de LGSM, die ook de groep is die het meeste geld inzamelt. Maar van andere leden krijgen ze 

echter zeer veel tegenwerking, ook wanneer ze met emmers vol geld naar Wales komen. 

Jonathan, een ouder lid van de LGSM zorgt er wel voor dat het ijs een beetje breekt, door zijn 

rechtskennis te gebruiken om enkele gearresteerde mijnwerkers terug vrij te krijgen. Het ijs 

breekt bijna volledig wanneer hij dezelfde avond op het feest aan de heteroseksuele mannen 

toont hoe bepaalde dansmoves zorgen voor vrouwelijke aandacht, waarop eentje hem zelfs 

dansles vraagt. Wanneer de pers echter lucht krijgt van de steun die LGSM aan de mijnwerkers 

geeft, komt dit in de krant op een denigrerende manier, en worden de mijnwerkers uitgelachen 

omdat ze zo hopeloos zijn. De LGSM gebruikt deze persaandacht echter om een groots 

evenement te organiseren genaamd “Pits and Perverts”, waardoor ze duidelijk op een 

ironische manier omgaan met de denigrerende persaandacht. Dit wordt een groot succes. Op 

een zonder hun weten vervroegde vergadering van het comité wordt echter beslist dat de 

steun van de LGSM niet langer gewenst is. Naar het einde van de film toe wordt Gethin, een 

van de leden van de LGSM en de vriend van Jonathan, in elkaar geslagen door enkele 

homofobe mannen. Wanneer hij in het ziekenhuis ligt vertelt hij Sian, een vrouw uit het comité 

die hen wel steunt, over Jonathan die aids heeft. Hij blijkt een van de eerste patiënten te zijn 

met deze diagnose. De film eindigt met de Gay Pride van 1985, waar zowel de LGSM als de 

mijnwerkers van Dulais Valley meelopen.  

Parallel met deze verhaallijn loopt het verhaal van Joe. Joe is een jonge student uit een 

welgesteld, traditioneel gezin. Hij worstelt met zijn geaardheid maar durft bij zijn familie niet uit 

de kast komen omdat hij weet wat hem dan te wachten staat. In het geniep sluit hij zich aan 

bij de LGSM, waar hij wel volledig zichzelf kan zijn, en ontpopt zich tot hun vaste fotograaf. 

Zijn ouders ontdekken echter zijn geaardheid doordat ze deze foto’s vinden, waarop een 

hevige ruzie volgt. Zijn vader is furieus en praat niet meer met zijn zoon, terwijl zijn moeder 

hem ervan probeert te overtuigen dat hij heteroseksueel is, en dat hij door dit gedrag zijn 

toekomst vergooit. Joe krijgt huisarrest en zijn ouders zorgen ervoor dat alle contact met zijn 

vrienden uit de LGSM stopt. Enkele dagen later loopt hij weg van huis.  

De jury becommentarieerde de film als een film die de kijker doet herinneren aan het feit dat 

alle strijden rond politieke, seksuele of sociale moeilijkheden ooit begonnen bij een direct en 

een toegewijd activisme. Ze herinnert de kijker er ook aan dat de homobeweging zijn 
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oorsprong heeft in kwesties die veel breder zijn dan homoseksuele emancipatie op zich, het 

ging ook om een bewustzijn van klassen, van sociale gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. 

De film doet ons ook beseffen dat de strijd nog steeds voortgaat (Duffy, 2014).  

 

7.1.5 CAROL 2015 
 

Veruit de bekendste winnaar in het lijstje van de Queer Palm is Carol, gebaseerd op de roman 

The Prince of Salt van Patricia Highsmith. Hij werd door critici vol lof onthaald en werd 

genomineerd voor zes Oscars. Dit waren onder andere nominaties voor de beste vrouwelijke 

hoofdrol, vertolkt door Cate Blanchett (Carol) en beste vrouwelijke bijrol en vertolkt door 

Rooney Mara (Therese). De Amerikaanse Todd Haynes regisseerde de film.  

Ook dit verhaal wordt verteld in flashback. Het verhaal in deze film speelt zich af begin jaren 

50. Carol Aird is een welgestelde dame die in een ongelukkig huwelijk gevangen zit met Harge. 

Ze hebben samen een dochtertje, Rindy. Ze vraagt tegen de wil van Harge een echtscheiding 

aan, maar dreigt zo haar dochter te verliezen. Harge zorgt er namelijk voor dat ze het 

hoederecht over haar dochter verliest als ze niet bij hem blijft, door te zeggen dat ze mentaal 

niet in staat is voor een kind te zorgen, gezien haar psychologische ziekte, zijnde haar 

geaardheid. Carol had namelijk in het verleden al een relatie met Abby, een goede vriendin 

met wie ze nu nog steeds veel contact heeft. Wanneer Carol in het warenhuis de jonge, 

verlegen bediende Therese ontmoet, vallen de twee voor elkaar. Wanneer haar man hiervan 

een vermoeden krijgt, neemt hij Rindy mee, ver weg van Carol en dreigt Carol haar dochter 

nooit meer terug te kunnen zien. In afwachting van de uiteindelijke uitspraak, vertrekt Carol op 

reis, samen met Therese. Ook Therese zit reeds in een relatie, met Richard, die haar al ten 

huwelijk vroeg. Therese weigerde echter. Nog voor ze op reis vertrekt met Carol gaan de twee 

in ruzie uiteen. Op de reis groeien Carol en Therese naar elkaar toe. Dit ondanks de verschillen 

tussen hen in leeftijd en in klasse. De ochtend nadat ze voor het eerst met elkaar naar bed  

zijn gegaan, ontvangt Carol een telegram. Het blijkt van haar man te zijn, die weet dat ze hem 

bedriegt en dus maatregelen zal treffen in verband met de uitspraak over hun dochter. Carol 

ontdekt dat Harge een privédetective achter haar aan heeft gestuurd, die het hele gebeuren 

tussen Carol en Therese heeft opgenomen en verstuurd heeft naar Harge, die het kan 

gebruiken als bewijs. Carol wil de detective in een woedebui neerschieten, maar bedenkt zich 

tijdig. Zij en Therese gaan weg naar een volgend hotel, en de ochtend erop wordt Therese 

wakker zonder Carol. Abby is er wel, op vraag van Carol, en zij brengt Therese terug naar 

huis. Een tijd lang Therese een triestig bestaan, vol verdriet door de leegte zonder Carol, die 

haar contact mijdt. Op het einde van de film zoekt Carol echter opnieuw contact en vraagt ze 

Therese zelfs bij haar te komen wonen. Therese weigert dit aanvankelijk. Wanneer ze echter 
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op een feestje is diezelfde avond, en verschillende koppels gadeslaat, waaronder haar ex 

Richard, beseft ze hoe zeer ze nog steeds naar Carol verlangt. Ze gaat toch naar het 

restaurant waar Carol haar heeft uitgenodigd om samen met Carols vrienden te dineren en 

met een beeld van Therese die naar Carol toestapt in het restaurant, eindigt de film.  

Deze film toont een verhaal over het verleden. Het verhaal speelt zich af in het conservatieve 

Amerika van de jaren 50. Een lesbische relatie was toen volledig taboe, zo zien we ook in de 

film. Het verhaal kon toen niet getoond worden, maar doordat het nu wel kan worden getoond, 

kunnen we deze film zien als pastiche (cfr. Infra). De juryvoorzitster Desiree Akhavan (2015) 

zei over deze film dat het de eerste keer was dat een liefdesverhaal tussen twee vrouwen werd 

behandeld met hetzelfde respect als elke andere mainstream filmromance. 

 

8. METHODOLOGIE 
 

8.1 VRAAGSTELLING 
 

Voor dit onderzoek stellen we ons de vraag of er, in de huidige West-Europese nog 

steeds films worden gemaakt die we als NQC kunnen beschouwen. Zijn er nog steeds 

films die dezelfde verhaallijnen, narratieve thematieken en filmtechnieken hanteren als 

de NQC beweging uit de jaren 90? Zijn er nog films met dit radicale verzetskarakter en 

met de brutale ondertoon die Rich beschreef? In de periode van de opkomst van deze 

beweging lag in de samenleving immers nog sterk de nadruk op het verzet tegen het 

politieke regime. Dit actieve en uitdrukkelijke verzet is vandaag veel minder expliciet. 

De aanvaarding  van holebi’s en transgenders zou een feit moeten zijn. In de inleiding 

stelden we echter reeds vast dat de maatschappelijke aanvaarding nog niet optimaal 

verworven is en dat de maatschappij nog steeds vervat zit in een heteronormatief 

discours. Daarom zijn radicale verzetsfilms als deze in de NQC nog steeds 

noodzakelijk.  Heeft onze nieuwe maatschappelijke context iets veranderd aan de 

beeldvorming rond holebi’s en transgenders in niet-mainstream films vandaag, die we 

als NQC films zouden kunnen beschouwen, tegenover de beeldvorming in de 

oorspronkelijke NQC? Kunnen we met andere woorden spreken van een tweede golf 

van de NQC? 
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8.2 METHODE 

Voor deze masterproef zullen wij vanuit een sociaal constructivistische methode 

werken. Dit omdat we ons baseren op de interpretaties van gegevens die we zullen 

verkrijgen uit kwalitatieve filmanalyses. Deze interpretaties hangen af van de context 

in tijd en plaats.  Een kwantitatieve inhoudsanalyse van films zou te veel de nadruk 

leggen op de frequentie van concepten in de films. Wij gaan daarentegen voornamelijk 

op zoek naar veranderingen en gelijkenissen in narratieve elementen, stijl en thema’s 

tussen NQC films van vroeger en nu. Dit is volgens ons accurater te benaderen met 

een kwalitatieve onderzoeksmethode. Met een tekstuele analyse willen proberen vat te 

krijgen op de manier waarop regisseurs vandaag in een specifieke cultuur betekenis 

geven aan de wereld door het maken van een film. Merk wel op dat elk individu een of 

verschillende andere interpretaties kan geven aan een tekst, er bestaat niet één juiste 

interpretatie van een film. Dit mogen we niet zien als een zwakte. Dit kan namelijk 

leiden tot meer diversiteit in interpretaties van de film en kan onderzoek op die manier 

ten goede komen (McKee, 2003). 

Concreet selecteerden  we vijf films. We zien dat vandaag nog steeds aandacht wordt 

besteed aan queer films op filmfestivals. Zo wil de Queer Palm de queer-problematiek 

prominenter naar voren brengen op het filmfestival van Cannes. De films die hiervoor 

worden geselecteerd moeten kwalitatief hoogstaand zijn en sociale en 

cinematografische conventies uitdagen (Knegt, 2014) (cfr. Supra). Ons opzet is om de 

films die de laatste vijf jaar de Queer Palm wonnen te analyseren en hierbij te kijken of 

deze nog gezien kunnen worden als deel van de NQC. Deze films zijn zoals gezegd 

Skoonheid (2011) van Oliver Hermanus, Laurence Anyways (2012) van Xavier Dolan, 

L’inconnu du Lac (2013) van Alain Guiraudie, Pride (2014) van Matthew Warchus en 

Carol (2015) van Todd Haynes.    

Voor de analyse is het onze bedoeling de verschillende lagen die we reeds hebben 

besproken in kader van de NQC allen zo omvattend mogelijk te interpreteren. Daarvoor 

splitsen we de vijf films die we zullen bespreken eerst op in segmenten. Dit zijn 

onderdelen van een film waarin volgens Van Kempen (1995) een betekenisvolle en 

afgerond gebeurtenis plaatsvindt en die je kan gebruiken voor analysedoeleinden. Op 

die manier hopen we uitspraken te kunnen doen over de narratieve lijn in elke film.  

Hierbij stellen we ons de vraag wat er gebeurt, wie de personages zijn, hoe ze deze 

gebeurtenissen meemaken en hoe ze erop reageren. We doen ook op elk segment 

een cinematografische analyse, aangezien de eerste golf NQC gekenmerkt werd door 

een specifieke, postmoderne stijl. Op die manier kunnen we ook op dit vlak de 
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vergelijking maken. Voor de cinematografische analyse stelden we een eigen 

geïntegreerd filmanalysemodel op. Dit deden we op basis van het geïntegreerde 

filmanalysemodel dat Van Bauwel (2005) opstelde, waarin ze de beeldelementen, de 

ante-filmische parameters, de mise-en-scène en de montage aanhaalt. We vulden dit 

model aan met parameters en elementen van enkele andere auteurs (Gocsik, Barsam 

& Monaham, 2013). Dit model is te vinden in bijlage 1. Bij deze zou het ons echter te 

ver leiden om bij elke parameter afzonderlijk stil te staan, dus hebben we ons per 

segment beperkt tot de zaken die ons relevant leken in onze vooruitblik op de eigenlijke 

resultaten van het onderzoek. Als laatste doen we een thematische analyse. Hierbij 

maken we per segment een opsomming van de thema’s die aan bod komen, zowel op 

inhoudelijk als vormelijk vlak. De gehele segmentenanalyse is te vinden in bijlage 2.  

De gegevens uit deze eerste analyse hebben we gecombineerd met de gegevens uit 

onze literatuurstudie. Zo zijn we gekomen tot enkele bredere categorieën, waar we de 

verschillende narratieve en cinematografische kenmerken en thema’s hebben 

ondergebracht (zie bijlage 3). Op deze manier komen we tot onze uiteindelijke 

bevindingen met betrekking tot onze onderzoeksvraag. In onze conclusie zullen we het 

al dan niet bestaan van een tweede golf van de NQC op basis van de vijf films die als 

laatste de Queer Palm wonnen, beargumenteren.  

 

 

9. BEVINDINGEN 
 

De onderverdeling in onze bevindingen is gebaseerd op de tweede analyse in bijlage 3. Deze 

categorisering komt voort uit de theorie rond postmodernisme, NQC en zijn cinematografische 

en narratieve elementen en thema’s.  

 

9.1 QUEER IDENTITEITEN 
 

Wat in NQC evident is, is dat de personages zichzelf buiten bepaalde normen stellen door te 

zijn wie ze zijn. Dit hebben wij benoemd als queer identiteiten in onze analyse. Er is volgens 

ons een belangrijk verschil tussen een personage dat queer is en een holebipersonage. De 

laatste kan nog steeds opereren binnen bepaalde normen die de maatschappij en de 

omgeving hem of haar oplegt. Het queer personage doet dit niet. Hier gaan we van uit op basis 

van onze definitie van queer (cfr. Supra). Op die manier kunnen ook personages die zichzelf 

als heteroseksueel identificeren, queer zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld Gail, een personage 
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uit Pride. Gail is een getrouwde vrouw uit Dulais Valley. Wanneer ze uitgaat in Londen met de 

leden van de LGSM wordt ze dronken en kust ze Steph, een jongere, lesbische vrouw. Gail 

doet dit ondanks het feit dat ze zichzelf ziet als heteroseksueel. Het feit dat Gail doet waar ze 

op dat moment zin in heeft, kussen met een andere vrouw, en er zich niets van aantrekt, is 

een indicatie van haar queerness. 

   

Figuur 1 en 2: Kus tussen Gail en Steph (Pride, Warchus, 2014) 

Wat we in Pride echter niet te zien krijgen zijn personages zoals deze in de NQC. Hier ging 

het om niet-stereotiepe of negatief stereotiepe representaties (Chin, 2002). Homoseksuele 

personages werden niet eenzijdig positief maar gelaagd en vooral slecht, agressief, 

gewelddadig en misdadig afgebeeld (Aaron, 2004; Johnston, 1992). Dit zien we in Skoonheid 

en in L’inconnu du Lac wel. In Skoonheid is het hoofdpersonage François queer, maar zonder 

het te willen zijn, op een verdoken manier. Hij staat buiten de norm die wordt opgelegd door 

de maatschappij waarin hij leeft, maar houdt dit angstvallig verborgen en probeert zich voor 

de buitenwereld net aan die norm te conformeren. Ook heeft hij obsessieve gevoelens voor 

een jongere man Christian, die hij daarom ook stalkt. Maar François uit zich ook als racistisch, 

wat de NQC ook kenmerkt (Levy, 2006). Dit racisme is te plaatsen binnen de context van de 

film. Het speelt zich af in Zuid-Afrika, tijdens de periode na de apartheid13. Hoewel apartheid 

is afgeschaft in Zuid-Afrika is racisme er nog veel sterker en op grote schaal ingeburgerd dan 

in andere landen. Dit racisme wordt aangetoond wanneer een van de mannen op de orgie een 

zwarte man meebrengt en de andere mannen hier een groot probleem van maken. De twee 

worden buitengezet en ze verbieden ook de blanke man nog langer deel te nemen aan de 

orgieën. Bovendien kampt François ook met een agressieprobleem, wat meerdere keren wordt 

aangetoond in de film, onder andere in de verkrachting van Christian. Dit alles gebeurt terwijl 

hij door de buitenwereld gezien wordt als een sympathieke familieman. Het personage van 

François past dus volledig binnen de NQC.  

In l’Inconnu du Lac is het hoofdpersonage Franck zeer gelaagd weergegeven. Ook hij heeft 

veel negatieve kanten. Zo handelt hij irrationeel met betrekking tot zijn partnerkeuze. Hij laat 

                                                           
13 Systeem van rassensegregatie tussen 1948 en 1990 in Zuid-Afrika en Namibië (Vissers, 2013) 
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zich leiden door zijn oncontroleerbare gevoelens van passie, lust en verliefdheid. Hierdoor tart 

hij de dood (cfr. infra).  Hij is geobsedeerd door een moordenaar. Ook de moordenaar zelf, 

Michel, is een slecht, multidimensionaal personage. Hij wordt geleid door jaloezie en passie in 

zijn daden. Zo vermoordt hij zijn partner omdat die jaloers reageert op de komst van Franck. 

Hij vermoordt ook Henri uit jaloezie, omdat hij teveel bij Franck is. Wanneer hij dreigt Franck 

te verliezen, vermoordt hij ook de inspecteur. Hier komt duidelijk het agressieve en misdadige 

uit de NQC terug. De personages uit L’icnonnu du Lac worden ook op een negatief stereotiepe 

manier afgebeeld, wat in de NQC ook vaak gebeurde (Chin, 2002). Zo zijn de meeste 

homoseksuele mannen in de film enkel op seks belust.  

De link tussen een ‘afwijkende’ seksuele geaardheid en misdaad (Johnston, 1992) en het 

gebruiken van personages waarvan de negatieve kanten, zoals agressie worden getoond en 

die niet eenzijdig positief worden voorgesteld (Aaron, 2004) zijn kenmerken van de NQC die 

in deze twee films duidelijk naar voor komen. 

 

9.2 GEWELD EN SEKS 
 

NQC-films worden gekenmerkt door hun brutale ondertoon (Rich, 1992) en door het afbeelden 

van expliciete seks en geweld (Aaron, 2004). Dit kenmerk vonden we terug in de 

geanalyseerde films. We rekenen hieronder echter niet enkel expliciet fysiek geweld onder 

maar ook verbaal geweld. Als hogere vorm halen we ook symbolisch geweld aan, wanneer we 

spreken van geweld tegen een bepaalde minderheidsgroep. In Skoonheid is expliciet, fysiek 

geweld aanwezig, doordat een verkrachting plaatsvindt. Deze is vrij gewelddadig tot bloedens 

toe.  

Laurence Anyways bevat regelmatig verbaal geweld onder de vorm van ruzies, voornamelijk 

tussen Laurence en Frédérique, waarin harde, kwetsende woorden vallen. Ook wordt 

Frédérique woedend wanneer een serveerster in een café een rake opmerking maakt over 

Laurences uiterlijk. Ze scheldt de serveerster de huid vol. Vloeken is in deze film een 

terugkerend gegeven, wat past binnen het agressieve en brutale karakter van de NQC. Maar 

ook fysiek geweld is aanwezig. Zo wordt Laurence, wanneer hij/zij in vrouwenkleren op café 

zit, aangevallen door een man. Anders dan bij de NQC wordt dit geweld eerder gesuggereerd 

dan expliciet getoond, in zoverre dat we het wel te zien krijgen, maar van ver en in het duister, 

zonder geluid maar wel met non-diëgetische muziek. De verwondingen worden wel expliciet 

getoond. Wat hier opvalt is dat deze scène (ook zonder geluid) wordt afgewisseld met 

fragmenten van figuren uit het schilderij ‘De Kruisdraging’. Dit gegeven bespreken we verder 

in het onderdeel rond postmoderne kenmerken. In dit geval is er ook sprake van symbolisch 
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geweld, aangezien Laurence dit geweld te verduren krijgt omdat hij transgender is en het dus 

te maken heeft met transfobie. 

     

Figuur 3: suggestie geweld Laurence en figuur 4: verwondingen Laurence  (Laurence Anyways, 
Dolan, 2012) 

 

In L’inconnu du Lac komt fysiek geweld aan bod. Zo wordt in deze film driemaal een moord 

gepleegd. Wat opvalt is dat de nadruk niet ligt op het expliciete en provocerende karakter van 

geweld. Het wordt ofwel van ver getoond ofwel gesuggereerd, en altijd vanuit het standpunt 

van Franck, die getuige is van elke moord. Zo ziet hij van heel veraf hoe Michel zijn vriend 

verdrinkt. Ook ziet hij dat er achter een struik iets gebeurt, maar pas wanneer Michel weg is 

gaat hij kijken. Hij treft Henri aan in zijn laatste momenten, met overgesneden keel. Opvallend 

bij deze scène is dat de nadruk ligt op de onbeantwoorde liefde van Henri voor Franck. Ook 

van de moord op de inspecteur, die door Michel wordt neergestoken, is Franck getuige. 

Opvallend is dat al deze misdaden gebeuren bij valavond. De obscuriteit van de misdaden 

draagt bij aan de spanning die wordt opgebouwd in de film. 

     

Figuur 5: getuigenis moord en Figuur 6: verwondingen Henri (L’inconnu du Lac, Guiraudie, 
2013) 

 

Het geweld in Pride, zowel fysiek als verbaal, wordt gesuggereerd. We krijgen het fysieke 

geweld, Gethin die wordt aangevallen, niet te zien en het verbale geweld, de ruzie van Joe 

met zijn ouders omwille van zijn geaardheid, niet te horen. Wel zijn beide een vorm van 

symbolisch geweld tegen de homogemeenschap.  
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In Carol is symbolisch geweld tegen de holebigemeenschap sterk aanwezig, al moeten we dit 

wel kaderen binnen de tijdsperiode waarin de film zich afspeelt. Carols homoseksualiteit wordt 

door hoogstaande mannen tijdens een bemiddeling namelijk benoemd als een psychologische 

ziekte. Door deze ziekte zou ze niet in staat zijn voor haar dochter te zorgen, iets wat vandaag 

ondenkbaar is, maar toen realiteit was.  

Een ander inhoudelijk en cinematografisch kenmerk van de NQC is dat seks vaak (expliciet) 

in beeld wordt gebracht (Aaron, 2004) . Binnen het tijdskader van de NQC kon het tonen van 

seks tussen mensen van hetzelfde geslacht als provocerend worden gezien (cfr. Infra), wat 

meteen een goede reden was voor de filmmakers om dit te doen in hun films. Bij de films in 

onze analyse valt vooral L’inconnu du Lac op. Aangezien cruising een belangrijk thema is in 

de film, kunnen we verwachten dat ook seks een prominente plaats inneemt. Seks, alsook 

naaktheid worden hier zeer expliciet en zeer frequent in beeld gebracht. Sommige close-up 

beelden, zoals die van orale seks en ejaculatie, zijn volgens sommigen overigens irrelevant 

met betrekking tot de narratieve lijn van het verhaal. Omdat deze beelden zo expliciet zijn, 

werden acteurs uit de pornografie ingehuurd als stand-ins.  Het gaat vaak om ruwe en 

gevoelloze seks, waarbij duidelijk te zien is dat de mannen enkel op lust uit zijn. Dit kunnen 

we wel kaderen binnen de NQC, aangezien het hierbij de bedoeling was buiten bepaalde 

filmnormen te treden en te provoceren (Aaron, 2004; Chin, 2002), maar dit bespreken we bij 

het deel rond provocatie. Dit hoewel Guiraudie zei dat het zijn bedoeling was expliciete seks 

en expliciete liefde met elkaar te vermengen (cfr. Supra). Hieruit kunnen we besluiten dat het 

dus niet de bedoeling was van de regisseur om te provoceren, maar wel om zijn eigen filmstijl 

in de verf te zetten, die zeer realistisch en expliciet is.  

Het gaat natuurlijk niet enkel om harde, gevoelloze en provocerende seksscènes. In de relatie 

tussen Franck en Michel wordt ook liefdevolle seks getoond. Dit liefdevolle wordt ondersteund 

doordat deze scènes romantisch in beeld wordt gebracht door de setting, het idyllische meer 

en door het gebruikt van natuurlijk avondlicht waardoor mooie silhouetten worden gecreëerd. 

Op die manier wordt toch ook een (gedeeltelijk) positieve, mooie kant van de queer 

personages getoond, wat dan weer afwijkt van de NQC.   
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Figuur 7: romantisch in beeld brengen van seks (L’inconnu du Lac, Guiraudie, 2013) 

 

Skoonheid toont seks iets minder expliciet, ook al is hier nog steeds een vrij expliciete 

weergave van seks tussen verschillende mannen, waaronder Francois, die een orgie houden. 

Anders dan in L’inconnu du lac krijgen we hier geen (close-ups van) geslachtsdelen te zien, 

maar ook deze film kan als vrij provocerend worden beschouwd op gebied van seks. Francois 

worstelt met zijn homoseksuele verlangens die hij verborgen houdt. De verborgenheid wordt 

weerspiegeld in de orgiescène. De hele scène wordt zeer duister gefilmd. De orgie speelt zich 

af in een klein donker kamertje. Door de orale seks tussen François en Brian in 

vogelperspectief te filmen worden beiden nederig voorgesteld, wat ook bijdraagt tot het gevoel 

van schaamte dat heerst omtrent de situatie. Wat ook opvalt is dat er homoporno op de 

televisie speelt, wat een extra dimensie geeft aan de onderdrukte verlangens die hier worden 

botgevierd. Ook deze expliciete afbeelding van seks kent Skoonheid een belangrijk NQC-

kenmerk toe. Ook hier is de romantische kant van de seks ver te zoeken. Er speelt geen 

muziek en de geluiden zijn hard.   

Verder in de film speelt zich ook nog een verkrachtingsscène af, die op dezelfde expliciete 

manier in beeld wordt gebracht. Deze scène is zeer hard, ruw en gewelddadig, wat past binnen 

de NQC. Er ligt veel nadruk op de scène omdat dit een sleutelmoment uit de film is. Ook de 

andere seksscène was een sleutelmoment uit de film, omdat men als kijker pas hier zekerheid 

krijgt over de homoseksuele verlangens van het hoofdpersonage. De rest van de film is vrij 

traag en bouwt langzaam op naar deze twee scènes, waardoor ze het effect hebben de kijker 

als het ware wakker te  schudden door scènes te tonen die volledig onverwacht komen, 

aangezien in de rest van de film geen vorm van (seksuele) provocatie wordt getoond.  
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Figuur 8: vogelperspectief orgie en figuur 9: duisternis orgie (Skoonheid, Hermanus, 2011) 

 

Figuur 10: verkrachting (Skoonheid, Hermanus,2011) 

 

In de overige films wordt amper seks getoond. Enkel Carol heeft nog een ietwat expliciete 

seksscène, doordat het naakte lichaam van Therese wordt getoond. De aard van deze 

seksscène is echter volledig anders dan bij de vorige twee films. De kijker voelt aan dat de 

scène eraan zit te komen, omdat de liefde tussen de twee vrouwen steeds groter wordt. Deze 

scène, waar ze voor het eerst aan hun gevoelens toegeven, is dan ook het hoogtepunt van de 

reis die Carol en Therese maken, waar vooral Therese ook op zoek gaat naar zichzelf en naar 

wat ze wil in haar leven. In tegenstelling tot de vorige films is deze scène dan ook overladen 

met romantiek, iets wat veel minder binnen de NQC te plaatsen is.  
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Figuur 11: passionele scène Carol en Therese (Carol, Haynes, 2015) 

Laurence Anyways vervolgens, geeft vaak suggesties van seks, maar dit krijgen we nooit in 

beeld te zien, het blijft bij suggereren en aanstalten maken, waarna het beeld overgaat naar 

een volgende scène. Ook dit past minder binnen het kader van de NQC. In Pride komt geen 

seks aan bod.   

In dit deel kunnen we dus besluiten dat opnieuw Skoonheid en L’inconnu du Lac het meest 

beantwoorden aan de kenmerken van NQC op vlak van de afbeelding van geweld en seks. 

 

9.3 DE DOOD/ZIEKTE/AIDS 
 

Het tarten van de dood, vaak in termen van aids is een belangrijk kenmerk uit de NQC (Aaron, 

2004). Pearl (2004) noemde NQC zelfs aids-cinema. Dit tarten van de dood is zeer sterk 

aanwezig in L’inconnu du lac. Het begint al bij het feit dat het hoofdpersonage, Franck, zonder 

bescherming seks heeft met wildvreemde mannen. Het besef van aids is er echter wel, want 

een van de mannen wijst hem erop dat hij een condoom moet gebruiken, omdat hij anders 

geen seks wil met hem. Waarop Franck antwoordt hem te vertrouwen, net zoals hij iedereen 

vertrouwt, aangezien hij nooit condooms bij zich heeft.  
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Figuur 12 en 13: conversatie over ziekte, aids. Roekeloos gedrag Franck (L’inconnu du Lac, 

Guiraudie, 2013) 

Maar Franck tart de dood pas echt wanneer hij een relatie begint met Michel. Hij doet dit om 

rationeel onverklaarbare redenen, aangezien de kijker kennis heeft van het feit dat Franck 

getuige was van de moord die Michel pleegde door zijn vriend te verdrinken in het meer. 

Franck gaat dus een intieme, passionele relatie aan met een moordenaar. Zijn (seksuele) 

gevoelens voor Michel blijken sterker te zijn dan zijn instinct om zichzelf in veiligheid te 

brengen. Omdat zijn emoties het overnemen van zijn ratio, voelt hij een grenzeloze 

aantrekkingskracht tot Michel. Hij zoekt met dit weten de meest gevaarlijke situaties op die 

hem elk moment zijn leven kunnen kosten.  Zeker wanneer Michel hem vraagt om te zwemmen 

en Franck nee zegt, “omdat er nog maar net iemand is verdronken in het water”. Michel gaat 

alleen zwemmen, waarna Franck alsnog het water ingaat. Zelfs wanneer Michel op hem komt 

afgezwommen en hem plagend onder water duwt, gaat Franck niet weg.  Op het einde van de 

film is Franck zelfs getuige van opnieuw twee moorden, op Henri en de inspecteur. Ze 

gebeuren kort na elkaar en beide in het bos. Michel weet dat Franck ook in het bos is maar 

ziet hem niet. Hij roept hem enkele keren terwijl Franck verstopt in de gaten houdt. Het is 

avond dus het is op dit moment ook donker. De film eindigt met een duistere close-up van 

Franck die toch besluit Michel te roepen en terug naar hem te gaan, ondanks de moorden. We 

kunnen dus zeggen dat het thema van het tarten van de dood sterk aanwezig is in L’inconnu 

du Lac.  

  

Figuur 14 en 15: Franck tart de dood door te zwemmen met Michel (L’inconnu du Lac, 

Guiraudie, 2013) 
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Bij Pride zien we het aidsthema terugkeren, de focus ligt hier echter niet op het tarten van de 

dood. Zo is er het waargebeurde verhaal van Jonathan, die als een van de eerste patiënten 

ooit gediagnosticeerd werd met aids maar hiermee blijft verder leven, hoewel artsen 

voorspellen dat hij elk moment kan sterven. Hij tart de dood in zekere zin ook, door de raad 

die de artsen hem geven (zoals stoppen met roken) te negeren, tot grote zorg van zijn vriend 

Gethin. Maar ook Mike, de leider van de groep, krijgt het verdict aids te horen. Op het einde 

van de film wordt verteld dat hij op zijn 27e stierf.  Ook wordt in de film een angstaanjagende 

waarschuwingsspot voor aids getoond op televisie, tijdens het kerstfeest bij Joe thuis. De 

nonkel van Joe noemt het smalend ‘anally injected death sentence’, waarop zijn moeder 

gegeneerd de televisie uitzet. Dit is te kaderen binnen de tijdsperiode waarin de film zich 

afspeelt. Ook in Amerika werd aids toen ‘gay cancer’ genoemd (cfr. Supra).  

 

Figuur 16: Thema aids (Pride, Warchus, 2014) 

 

 

9.4 QUEER PRAKTIJKEN 
 

Met de term queer praktijken willen we duiden op afwijkende praktijken die personages in de 

films uitvoeren. In NQC ging dit vaak om gewelddadige of seksuele praktijken (Aaron, 2004).  

Dit is een moeilijke categorie om te benoemen aangezien we heel omvattend willen zijn. We 

gaan uit van onze definitie van queer die zegt dat queer altijd enig verzet tegen 

maatschappelijke normen impliceert. Daarom zijn de praktijken die zijn opgenomen in dit 

onderdeel ook altijd praktijken die zich buiten de maatschappelijke normen situeren, waardoor 

we dit als een soort verzet kunnen zien. Hiermee willen we niet impliceren dat queer personen 

deze activiteiten noodzakelijk stellen.  



51 
 

Het hoofdpersonage in Skoonheid, François, is naar de buitenwereld toe een perfect  normale 

(volgens het heteronormatieve maatschappelijk discours), sympathieke en bovenal getrouwde 

man. In de film krijgen we echter de innerlijke problemen van François te zien. Omdat hij niet 

kan leven zonder aan zijn homoseksuele lusten tegemoet te komen, neemt hij stiekem deel 

aan orgieën met andere mannen van middelbare leeftijd. Deze activiteit valt buiten de norm 

waarbinnen François zou moeten leven volgens zijn maatschappij. Hij is getrouwd en zou 

bijgevolg monogaam en heteroseksueel moeten zijn.  Wat meer is, is dat François ook kampt 

met een obsessie voor Christian, de zoon van zijn collega en vriend van zijn dochter. Hij doet 

er alles aan om bij Christian in de buurt te zijn en volgt en bespiedt hem, waardoor het op 

stalking lijkt. Deze obsessie gaat zo ver dat ze resulteert in de verkrachting van Christian.  

In Laurence Anyways is de meest duidelijke queer praktijk de verandering van gender bij 

Laurence. Het feit dat hij/zij in vrouwenkleren de school binnenkomt is volledig tegen de norm 

van de school in, het kost hem zelfs zijn/haar job. Dit toont ook aan dat transfobie nog zeer 

alomtegenwoordig is vandaag.  

In L’inconnu du Lac is er de praktijk van het cruisen waar (bijna) alle mannen aan het meer 

aan deelnemen. Ze hebben allen wisselende en frequente seksuele contacten met andere 

mannen. Door deze hoge frequentie van seks wordt de seks bijna banaal en is promiscuïteit 

een belangrijk thema in de film. Deze praktijk valt ook geheel buiten de maatschappelijke norm. 

De film in zijn geheel vormt een verzet tegen de normatieve praktijken die in de maatschappij 

gelden. Een andere praktijk in dit opzicht is het voyeurisme van Eric. Hij is een van de 

naturisten aan het meer maar lijkt (in het begin van de film) niet uit op seks maar wel op het 

kijken naar andere mannen die seks hebben terwijl hij masturbeert.  

    

Figuur 17: promiscuïteit en hoge frequentie seks, te zien aan het vele afval van gebruikte 

condooms en Figuur 18: voyeurisme Eric (L’inconnu du Lac, Guiraudie, 2013) 

 

Bij Pride zijn de voornaamste queer praktijken het vormen van een LGBT-verzetsgroep die de 

stakende mijnwerkers steunt en het betogen voor gay rights op de Gay Pride. Ook begint de 

film met een betoging tegen het heersende beleid van Thatcher, dat discriminerend is ten 
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opzichte van de LGBT-community. Een van de personages woont in een appartementsblok 

waar een spandoek hangt met ‘Thatcher out’.  

In Carol is de vlucht van Carol, weg van haar liefdeloze huwelijk en naar de relatie met een 

vrouw, de praktijk die binnen de context van de tijdsperiode als queer kan worden gezien. Zo 

was het in de jaren 50 nog een schande als een vrouw haar man verliet, maar was 

homoseksualiteit nog een groter taboe. Toch beslist Carol dit tegen de norm in, omdat ze 

anders niet gelukkig kan leven.  

Dit doet ons besluiten dat queer praktijken in elk van deze films aanwezig zijn. Ze zijn daarom 

niet noodzakelijk van dezelfde aard als de queer praktijken uit de brutale NQC, maar ze blijven 

wel queer volgens onze definitie.  

 

9.5 EXPLICIET POLITIEK ACTIVISME 
 

Gezien de context van het ontstaan van NQC werd de beweging vaak gelinkt aan activistische 

queer filmmakers (Aaron, 2004; Rich, 1992, 2013). Dit activisme uitte zich in het uitdagen van 

het politieke establishment van de tijd. In onze selectie zien we dit expliciete activisme enkel 

in Pride. De context en tijd waarin Pride zich afspeelt is hiervan de oorzaak. Het speelt zich 

namelijk af rond 1985 wanneer in Groot-Brittannië Thatcher aan de macht was (die overigens 

vaak in één adem genoemd met Reagan, die we vermeldden bij het ontstaan van de NQC) en 

waarin het aids-debat reeds gevoerd werd. Het expliciete, politieke activisme zit inhoudelijk in 

de film. Dit activisme is de drijfveer die het hele verhaal stuurt. Het gaat namelijk om een groep 

jonge, idealistische, queer strijders. Ze voelen zich minderwaardig doordat het politieke 

systeem hen zo beschouwt en willen hieraan iets doen door actie te voeren. Omdat ze in de 

stakende mijnwerkers, die ook als minderwaardig worden gezien, een bondgenoot zien, gaan 

ze tijdens hun acties voor hen geld inzamelen. Binnen de toen sterk beperkende 

heteronormatieve maatschappij willen de mijnwerkers aanvankelijk, en ook uiteindelijk, hun 

hulp en geld niet ontvangen uit schaamte om geassocieerd te worden met een groep holebi’s, 

wat een accuraat beeld geeft van wat er toen in de maatschappij leefde aan opvattingen over 

de LGBT-gemeenschap. Dit verzet tegen maatschappelijke opvattingen mag echter niet 

worden verward met emancipatiegroepen die strijden voor rechten als het homohuwelijk. De 

afbeelding hiervan is niet binnen NQC te plaatsen aangezien NQC heteronormativiteit, en 

bijgevolg ook het huwelijk, verwerpt. De verzetsgroep in Pride is echter een verzetsgroep tegen 

het politieke establishment van de tijd.  
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9.6 IMPLICIET QUEER VERZET 
 

Gezien onze definiëring van queer en het feit dat NQC altijd een zeker verzet impliceert, wilden 

we ook impliciet verzet aan bod laten komen. In elke film uit onze selectie zit een zeker verzet 

tegen maatschappelijk normen, maar enkel in Pride is dit expliciet. Dit impliciete of expliciete 

verzet is een fundamentele voorwaarde wanneer we een film als NQC willen beschouwen.  

Wanneer Laurence in Laurence Anyways zich uit als transgender stuit hij op zeer veel 

onbegrip, omdat de andere personages denken vanuit een heteronormatief kader, waarin een 

transgender niet past. Hierdoor stelt Laurence zichzelf buiten de norm. Hij /zij veruiterlijkt dit 

verzet ook door in vrouwenkleren en op hoge hakken op zijn/haar werk te verschijnen. Hoewel 

hij/zij dit aanvankelijk niet durft en het veel moed vergt, geniet hij/zij toch zichtbaar van de 

aandacht op de gangen van de school. Dit wordt in de film visueel voorgesteld door een soort 

male gaze14. We krijgen gefragmenteerde beelden te zien van de hakken en het achterwerk 

van Laurence. Dit is op zich ook een soort onuitgesproken norm in film die wordt verworpen 

aangezien de male gaze betrekking heeft op een transgender, die qua uiterlijk nog mannelijk 

is, maar wel vrouwenkleren draagt, en dus niet op een vrouw. Dit verwerpen van standaarden 

in de filmwereld is ook eigen aan de NQC (Contreras, 2004). 

  

Figuur 19 en 20: ‘male gaze’ (Laurence Anyways, Dolan, 2012) 

 

Ook de vrienden die Laurence maakt in de film, de familie Rose,  zijn queer te noemen. Het 

zijn luidruchtige dames en heren die zich opvallend kleden. Men kan ze omschrijven als 

extravagant door hun kledingstijl en uiterlijk, maar er is heel moeilijk een label op te plakken,  

wat ook een impliciet verzet is tegen de norm om alle geaardheden te labelen. De twee 

mannen zijn ook vrouwelijk gekleed. Zij veroordelen Laurence ook niet op zijn/haar 

mannelijke/vrouwelijke uiterlijk. 

                                                           
14 Concept van Laura Mulvey (1975) dat de  manier waarop films vrijwel altijd vanuit een mannelijk standpunt 
worden getoond waarbij vrouwen geobjectiveerd worden, beschrijft (Cooper, 2000).  
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Figuur 21, 22 en 23: de familie Rose, extravagant, queerness (Laurence Anyways, Dolan, 2012) 

 

Het impliciete verzet in Pride zit vooral in de veruiterlijking van enkele queer personages. 

Gezien de tijdsperiode van het verhaal waarin zowel juridische als maatschappelijke 

aanvaarding van de LGBT-gemeenschap nog in kinderschoenen stond, kleden de personages 

zich al vrij opvallend maar wel op een stereotiepe manier wat betreft hun geaardheid. Dit trekt 

de aandacht gezien het contrast met ‘normale’ (volgens de norm) mensen in de film.  

 

  

Figuur 24: opvallende uiterlijkheden en gebaren leden LGSM (Pride, Warchus, 2014) 

In Carol zijn Therese en Carol queer personages, maar op een verdoken manier. Queer verzet 

is minder aanwezig aangezien Carol zich probeert te conformeren aan de norm. Ze besluit 

zelfs het contact met Therese te breken omdat dit ervoor zorgt dat ze haar dochter niet meer 

kan zien, in plaats van zich te verzetten tegen deze opvatting van homoseksualiteit als een 

gevaarlijke, mentale ziekte. Therese verzet zich wel impliciet, door zich niets aan te trekken 

van wat Richard te zeggen heeft over het feit dat ze verliefd zou zijn op een vrouw. Dezelfde 

argumentatie als voor Carol gaat op voor François, het hoofdpersonage uit Skoonheid. Ook 

hij probeert zich te conformeren aan de normen die hem worden opgelegd. 

 

9.7 VERWERPEN HETERONORMATIVITEIT 
 

Een ander belangrijk element uit de NQC is dat deze altijd de heteronormativiteit verwerpt 

(Aaron, 2004; Rich, 2013). Ook alle films uit onze selectie doen dit.  
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In Skoonheid toont de film aan dat het heteronormativiteit verwerpt doordat het 

hoofdpersonage François het niet kan volhouden zich te conformeren aan de normen tegen 

zijn echte verlangens in, en dit resulteert in een alcoholverslaving, een depressie, een 

agressiestoornis en in een verkrachting. In het begin van de film wordt getoond hoe hij zijn 

echte verlangens alsnog botviert door in het geniep homoseksuele orgieën te houden. De film 

toont dus eigenlijk wat er gebeurt wanneer men volgens deze norm leeft, en dat is negatief.  

Ook stilistisch is deze verwerping te zien. Het heteronormatieve instituut van het huwelijk 

(Dhaenens, 2011) wordt als leeg en saai voorgesteld. Het is een veilige manier om een leven 

te leiden maar daar stopt dan ook het avontuur en de spanning. Dit toont de film door de lange 

stiltes en banale gesprekken en ruzies tussen François en zijn vrouw en de vaak statische, 

symmetrische beelden van de twee, bijvoorbeeld in de slaapkamer, wat normaal een plaats is 

van liefde en passie.  

 

Figuur 25: Statisch shot slaapkamer (Skoonheid, Hermanus, 2011) 

 

In Laurence Anyways stelt Laurence zichzelf buiten deze norm door zich als transgender te 

outen. In het begin van de film zegt hij/zij de samenleving wel als binair te zien. Het is volgens 

hem/haar een opdeling tussen zij die zichzelf als normaal beschouwen en zij die niet normaal 

zijn. Door te stellen dat dit ‘normale’ geen vast begrip is maar een opvatting van de mensen 

die zichzelf als normaal beschouwen, verwerpt hij deze opdeling wel. Dit verwerpen komt 

meermaals in de film terug. Zo ziet hij/zij de coming-out op het werk als een revolutie, weg van 

de normen. Ook voor Laurence zijn coming-out heeft gemaakt, worden zijn vrouwelijke trekken 

reeds getoond, wat tegengesteld is aan de mannelijkheidsnorm.   
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Figuur 26: Vrouwelijke trekken Laurence (Laurence Anyways, Dolan, 2012) 

Wanneer Laurence en Frédérique samen weggaan naar Isle of Black, gaan ze op bezoek bij 

een koppel vrienden van Laurence. De man in dit koppel, Alexandre, was vroeger een vrouw. 

Zijn vriendin is doorheen de transitie altijd bij hem gebleven. Wanneer Frédérique hier met 

enig onbegrip om een uitleg vraagt antwoordt ze dat zij niet verliefd wordt op een geslacht, 

maar wel op een persoon, waardoor het geslacht eigenlijk niets meer uitmaakt. Ook deze 

stelling verwerpt de heteronormativiteit expliciet. Gender en sekse zijn variabele begrippen, 

zoals aangehaald in de queer theory (Hogan & Hudson, 1998).  

L’inconnu du Lac verwerpt de heteronormativiteit door ze te negeren. In deze film komt 

helemaal geen heteroseksuele liefde in beeld. Homoseksualiteit en promiscuïteit staan 

centraal. Dit verwerpen van het heteronormatieve zit ook in de manier waarop Franck 

(hoofdpersonage) een losbandig en gevaarlijk leven leidt door zich op irrationele wijze te laten 

leiden door emoties. Hij verkiest dit leven boven een veilig leven volgens de norm.  

In Pride is het verwerpen van heteronormativiteit zeer duidelijk en expliciet. De 

hoofdpersonages zeggen het letterlijk en voeren er ook een strijd voor. Ze willen aanvaard 

worden als LGBT’ers binnen hun eigen maatschappij. Dit moet ook worden gezien binnen de 

tijdsgeest waarin de LGBT-community nog niet aanvaard of geïntegreerd was in de 

maatschappij. Zelfs verdraagzame, niet-homofobe mensen zien het als een gemeenschap die 

volledig is afgezonderd van de rest van de ‘normale’ samenleving. Zo heeft Dai, een lid van 

het comité, het bij de eerste ontmoeting over ‘your community’ en over het feit dat de LGSM’ers 

de eerste gays zijn die hij ontmoet in zijn leven, alsof homoseksueel zijn de volledige identiteit 

bepaalt van deze personen en deze groep apart moet worden gezien van de rest van de 

samenleving. Zij beantwoorden dit smalend door te stellen dat hij de eerste mijnwerker is die 

ze ontmoeten in hun leven. 

 



57 
 

   

Figuur 27 en 28: heteronormativiteit, LGBT als anders (Pride, Warchus, 2014) 

 

In Carol wordt heteronormativiteit niet expliciet verworpen. De film gaat over hoe de 

personages zich net proberen te conformeren aan de heteronormatieve maatschappij waarin 

ze leven, omdat hun geaardheid als een misdaad en een ziekte wordt aanschouwd. Door de 

film nu te maken wordt de heteronormativiteit wel impliciet verworpen. De film klaagt op deze 

manier de sterk heteronormatieve maatschappij van de jaren 50 aan. Op die manier is het een 

soort provocatie van het homofobe verleden, wat past binnen de NQC (Rich, 1992; Aaron, 

2004) 

 

9.8 WAARDEN EN NORMEN 
 

NQC verzet zich tegen het heteronormatieve, maatschappelijke discours en dus ook tegen alle 

waarden en normen die dit discours in stand houdt (Rich, 1992; Chin, 2002). Daarom willen 

we in dit deel kijken welke waarden en normen van de heteronormatieve maatschappij in onze 

analysefilms worden gerepresenteerd en op welke manier deze al dan niet worden verworpen.  

Skoonheid begint met een huwelijk tussen een man en een vrouw. Dit is op zich al een 

bevestiging van de heteronormativiteit en een uiting van de waarde van het huwelijk, een 

belangrijke waarde binnen het heteronormatieve discours (Dhaenens, 2011). Dit is dus alles 

behalve queer. Ook wordt de waarde van familie, relaties en monogamie sterk benadrukt. Het 

gezin wordt gezien als traditionele hoeksteen van de maatschappij. Het hoofdpersonage lijkt 

zich hieraan te conformeren. Voor de buitenwereld laat hij een geslaagd huwelijk uitschijnen 

terwijl de film toont dat er in het gezin veel spanningen zijn, die bewust worden onderdrukt. 

Daardoor verwerpt de film deze heteronormatieve waarde van het huwelijk en de monogame 

relatie (Dhaenens, 2011). De film toont hoe een personage hieraan ten onder gaat omdat hij 

zich niet meer kan of wil conformeren aan de maatschappij omdat die onderdrukkend werkt 

voor zijn echte verlangens.  
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Laurence Anyways gaat over de relatie en de passionele liefde tussen de twee 

hoofdpersonages. Hierdoor staat de waarde van geluk binnen een monogame relatie centraal 

in het begin van de film. Dit wordt echter ook gecounterd doordat de relatie slecht afloopt. 

Laurence Anyways verwerpt ook  traditionele waarden rond familie en het huwelijk. Zo uit 

Frédérique haar ongenoegen over haar huwelijk en de familiale tradities die ermee gepaard 

gaan.  

L’inconnu du lac speelt zich af in een zeer afgezonderde ruimte, weg van de ‘beschaafde’ 

maatschappij. De waarden van de heteronormatieve maatschappij worden volledig genegeerd 

en komen niet aan bod. Zo gaat het enkel over homoseksuele mannen, is er geen sprake van 

monogamie, vaste relaties of de traditionele waarde van familie. Integendeel, promiscuïteit en 

wisselende seksuele contacten worden in de film als norm beschouwd. 

In Carol worden heteronormatieve waarden benadrukt, en hoe Carol verplicht wordt zich 

hieraan te conformeren. Impliciet worden deze waarden wel verworpen doordat de film 

vandaag gemaakt wordt en handelt over een vroegere tijdsperiode (cfr. Infra). Ondanks deze 

heteronormatieve waarden is ook homoseksuele liefde als waarde/thema aanwezig. Het is een 

verhaal van twee mensen die elkaar ontmoeten en op slag verliefd worden. De norm van het 

heteroseksuele, monogame  huwelijk wordt verworpen doordat het verhaal gaat over een 

vrouw die volop in een (vecht)scheiding verwikkeld is.  

We zien dus dat in de geanalyseerde films verscheidene heteronormatieve waarden worden 

ondermijnd en er disruptieve kritiek op wordt gegeven zoals Richardson (2009) aanhaalde. 

Ook dit is eigen aan de NQC.  

 

9.9 SUBCULTUREN 
 

In de NQC is er vaak een focus op subculturen. Het gaat niet om de LGBTQ-gemeenschap in 

zijn geheel maar om een beperkt deel ervan. Er was een duidelijke tendens naar de subcultuur 

van homoseksuele prostituees (Aaron, 2004). In de films die we analyseren zien we dit 

gegeven minder terugkomen. Enkel L’inconnu du Lac is een film die focust op één bepaalde 

subcultuur. Het verhaal gaat over homoseksuele naturisten. Naast de inspecteur zijn dit ook 

de enige personages die in beeld komen. De film speelt zich volledig afgezonderd af van de 

rest van de maatschappij. Alle scènes spelen zich ook op dezelfde plaats af, wat dit in de hand 

werkt, namelijk het meer waar de naturisten naartoe komen om te cruisen. 
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9.10 PROVOCATIE 
 

NQC wordt gekenmerkt door zijn provocerend karakter (Rich, 1992; Johnston, 1992; Aaron, 

2004). Dit karakter kunnen we in enkele van de geanalyseerde films ook aantonen.  

Zo is Skoonheid provocerend omdat het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van 

François. Dit lijkt aanvankelijk normaal. Reeds in het begin van de film is echter voelbaar dat 

er enige link is tussen François en Christian, de zoon van een collega en vriend van François’ 

dochter. Het feit dat François gevoelens koestert voor Christian wordt doorheen de film 

duidelijk. François is geobsedeerd door Christian, wat hem ertoe leidt Christian te verkrachten. 

Dit komt als een schok voor de kijker, die zich gedurende de hele film identificeert met François 

als hoofdpersonage. De film schudt de kijker op een brutale manier wakker. Het gevoel van 

walging die deze verkrachtingsscène oproept, wordt nog versterkt doordat de film in deze zaak 

een neutraal standpunt lijkt in te nemen. François  wordt niet veroordeeld voor zijn daden, de 

kijker moet zelf een oordeel vellen. Heel dit gebeuren kan als provocatie van de film naar de 

kijker toe worden gezien. Het brutale karakter is eigen aan de NQC. Hetzelfde stramien van 

provocatie wordt doorlopen van het begin van de film tot de orgiescène. De kijker wordt zonder 

waarschuwing geconfronteerd met een schijnbaar heteroseksuele, monogame bovendien 

getrouwde man, die geleid door pure lustgevoelens, seks heeft met verschillende andere 

mannen. 

Provocatie is veel minder aanwezig in Laurence Anyways. Voor sommigen kan Laurences 

uiterlijk een provocatie zijn, aangezien hij/zij zonder waarschuwing in vrouwenkleren voor de 

klas verschijnt. Maar echt provocatie zou dit in de 21e eeuw niet meer mogen worden 

genoemd. De provocatie kan wel gevonden worden in de stijl van de film. Dolan provoceert 

door bepaalde filmconventies volledig aan zijn laars te lappen. Zo worden in een realistisch, 

emotioneel verhaal totaal absurde en onrealistische zaken geïntegreerd, maar hier gaan we 

hieronder verder op in.  
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Figuur 29: Laurence in vrouwenkleren voor de klas (Laurence Anyways, Dolan, 2012) 

 

L’inconnu du Lac heeft zeker het brutale en provocerende karakter van de NQC in zich. Veel 

kijkers zijn immers niet gewend expliciete seksscènes te zien, die als pornografisch 

beschreven kunnen worden. Zo zien we bijvoorbeeld een ejaculatie in close-up. Bovendien 

gebeuren deze scènes tussen mannen, een element waar de echt conservatieve kijker nog 

meer door geprovoceerd kan worden. Ook het expliciet in beeld brengen van naaktheid kan 

provocerend werken, zeker in deze film omdat het telkens gaat over het frontaal in beeld 

brengen van penissen.  

 

   

Figuur 30: close-up ejaculatie en figuur 31: frontaal in beeld brengen penissen (L’inconnu du 

Lac, Guiraudie, 2013) 

Carol is een film die zeker provocerend is mocht hij zijn gemaakt in de tijdsperiode waarin het 

verhaal zich afspeelt. Toen was een relatie tussen twee vrouwen nog strikt taboe en zelfs nog 

erger dan overspel of scheiding. Homoseksualiteit werd bovendien gezien als een mentale 

ziekte. Door de film vandaag te maken gaat men voorbij aan deze beperkingen. Zo kan de 

manier waarop homoseksuele vrouwen zich in de jaren 50 gedeisd moesten houden en in een 

huwelijk moesten treden waar ze hun geaardheid angstvallig verborgen moesten houden, nu 
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wel worden getoond. Wat de rest van de film betreft kan ook hier seks tussen twee vrouwen 

voor conservatieve kijkers nog als provocerend worden gezien. De naaktheid van de vrouw in 

film is echter al lang geen issue meer.  

Hierdoor kunnen we besluiten dat provocatie niet meer in alle films aanwezig is, maar wel in 

enkele, en dat we provocatie vanuit verschillende standpunten kunnen bekijken. Wat voor de 

ene kijker als provocerend kan worden aangevoeld is voor de ander misschien doodnormaal.  

 

9.11 HOMO POMO/POSTMODERNE KENMERKEN 
 

Rich (1992) beschreef NQC als Homosexual Postmodernism. We lijsten de verschillende 

kenmerken uit de literatuurstudie van het postmodernisme en de postmoderne NQC die aan 

bod komen in de geanalyseerde films hieronder op.  

Bij Laurence Anyways valt dit postmoderne het meest op. Om te beginnen is er veel humor in 

Laurence Anyways en zit er ook een zekere levendigheid en energie in. We kunnen dit 

vergelijken met Rich’s beschrijving van NQC (1992) wanneer ze stelt dat deze films ‘full of 

pleasure’ zijn. Ook ironie, een ander kenmerk dat Rich aanhaalt keert vaak terug in de film. Zo 

is er bijvoorbeeld een scène waarin Laurence vraagt of hij/zij (als vrouw) naar huis mag komen 

om zijn (conservatieve) vader te begroeten. Waarop zijn moeder antwoordt “natuurlijk, en wat 

is het volgende, wereldvrede?”.  

Ook valt het op dat in Laurence Anyways veel intertekstualiteit aanwezig is, wat Storey (2012) 

aanhaalt als een postmodern kenmerk. De film zit vol verwijzingen naar andere kunst, wat 

Richardson (2009) met betrekking tot de NQC ‘quotation’ noemt. Zo is er een gedicht van Paul 

Eluard, Liberté, dat Frédérique op Laurences rug schrijft. Dit doet ze nadat ze Laurences 

coming-out heeft aanvaard. Dezelfde scène wordt ook afgesloten met een shot van de poster 

van de Mona Lisa, waarover de twee het woord Liberté hebben gespoten. Ze vieren de vrijheid 

van Laurence, die eindelijk kan zijn wie hij/zij is. Een andere verwijzing gebeurt wanneer 

Laurence ontslagen wordt op zijn/haar werk omwille van zijn/haar vrouwelijk uiterlijk. Terwijl 

de collega’s ongemakkelijk toekijken hoe hij vertrekt, noteert hij het woord ‘Eccehomo15’ op het 

bord, waarmee hij gezien de historische geladenheid van deze woorden in het christendom wil 

aantonen dat hij onbegrepen is en slecht wordt behandeld (Chance, 2012). Ook wanneer hij 

in elkaar wordt geslagen door een vreemde man zijn er verwijzingen naar een christelijk 

schilderij, Kruisdraging. Het beeld van een toegetakelde Laurence wordt afgewisseld met 

                                                           
15 Latijn voor ‘Zie de mens’. Het zouden de woorden zijn die Pontius Pilatus sprak toen hij Jezus na 

zijn geseling, vol spot toonde aan het volk. De woorden werden later voor verscheidene kunstwerken 
gebruikt (encyclo.nl).  
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fragmenten van vervormde en verwrongen wezens in dit schilderij, wat ook een directe link 

toont met zijn mentale en fysieke toestand.  

  

Figuur 32 en 33: intertekstualiteit (Laurence Anyways, Dolan, 2012) 

Wat ook vaak gebruikt wordt in de film zijn surrealistische scènes, ook een kenmerk van de 

NQC (Pidduck, 2004). Deze scènes lijken dromen of hallucinaties, waarvan het opzet niet 

duidelijk is. Zo is er een scène waar verschillende mensen aan tafel zitten en overdreven 

lachen en acteren. Je hoort enkel echo’s en ziet een close-up van Frédérique die niet weet 

wat ze moet doen. Dit kan parallel lopen met haar zorgen, haar onwetendheid over de transitie 

van Laurence en haar angst voor de reacties van de buitenwereld. Deze overdreven, 

uitvergrote acteercodes kunnen ook passen binnen het kenmerk van NQC, namelijk dat de 

kijker vaak geconfronteerd wordt met het feit dat hij naar een film aan het kijken is (Davis, 

2004). In Laurence Anyways zijn er nog andere manieren waarop deze confrontatie gebeurt. 

Zo is er de intro van de film waarin verschillende onbekende personages worden 

geïntroduceerd. Enkele van hen kijken recht in de camera. Ook verder in de film gebeurt dit. 

Dit heeft een bevreemdend effect op de kijker, omdat dit geen normaal verloop van een film 

is. De kijker wordt zich dan ook bewust van de film omdat de personages hem recht in de ogen 

kijken. Nog een andere manier waarop dit gebeurt is door de brief die Laurence van Frédérique 

krijgt in grote, paarse letters op het scherm te laten verschijnen. Ook dit is een stijlmiddel dat 

de kijker niet verwacht in een film waardoor hij opnieuw hetzelfde bevreemdende gevoel krijgt, 

en opnieuw is er sprake van uitvergroting, doordat de woorden zo groot op het scherm 

verschijnen.  

  

Figuur 34, 35, 36: uitvergroting, aantonen dat kijker een film kijkt, bevreemdend effect 

(Laurence Anyways, Dolan, 2012) 
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Deze bevreemdende effecten zitten ook in de mise-en-scène van sommige shots en scènes. 

We zien enige vorm van genrevermenging, met name een vermenging van film en theater. 

Deels door overdreven acteercodes die meer thuishoren in het theater dan in film, maar ook 

door bepaalde opstellingen van de acteurs die ons doen denken aan theater. Ook deze 

genrevermenging werd aangehaald als postmodern kenmerk in film.  

      

Figuur 37 en 38: genrevermenging theater in mise-en-scène (Laurence Anyways, Dolan, 2012) 

 

Een ander kenmerk dat we aanhaalden bij het postmodernisme en dat aanwezig is bij 

Laurence Anyways is het magisch realisme (Dhaen, 1995). Hierbij zouden in de 

waarneembare werkelijkheid elementen van een bovennatuurlijke werkelijkheid worden 

geïntegreerd. Ook dit heeft een effect op de kijker dat hem doet nadenken over het feit dat hij 

naar een film aan het kijken is. Zo is er een scène waarin Frédérique en Laurence een moeilijke 

conversatie hebben.  Wanneer er een stilte valt maakt Laurence enkele kokhalzende 

bewegingen, waarna er een vlinder uit zijn/haar mond komt. De eigenlijke bedoeling van Dolan 

kennen we niet, maar het is wel bekend dat een vlinder staat voor het proces van de 

transformatie, wat we binnen de context van Laurence duidelijk kunnen plaatsen.  

 

Figuur 39: magisch realisme (Laurence Anyways, Dolan, 2012) 
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Een ander magisch realistisch element in de film is het moment waarop Frédérique Laurences 

boek met gedichten opgestuurd krijgt nadat ze lange tijd niets meer van hem heeft gehoord. 

Wanneer ze het boek leest is ze overweldigd door hevige gevoelens van verlangen naar 

Laurence. Deze overweldiging wordt gevisualiseerd door een vloedgolf water die plots van 

bovenaf over Frédérique heen vloeit, terwijl ze in de zetel in haar woonkamer zit. Het boek is 

als het ware een koude douche die haar wakker schudt en doet beseffen hoeveel gevoelens 

ze na al die tijd nog steeds koestert voor Laurence.  

 

Figuur 40: magisch realisme (Laurence Anyways, Dolan, 2012) 

 

Nog een scène waarin we dit magisch realisme zien, is de scène na de hereniging van het 

koppel. Ze zijn in de roes van de hereniging en lopen dolgelukkig rond. We horen enkel muziek.  

Terwijl ze in een besneeuwd landschap lopen zweven overal rond hen kleren in felle kleuren. 

Deze kleren kunnen in de context van de film ook betekenis hebben. Kleren zijn namelijk een 

eerste belangrijke veruiterlijking bij een verandering van gender. Frédérique lijkt de 

verandering van Laurence in deze scène opnieuw te aanvaarden.  
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             Figuur 41: magisch realisme (Laurence Anyways, Dolan, 2012) 

Ook non-lineariteit als kenmerk van de NQC (Taubin, 2001b) zit in Laurence Anyways. Zo 

wordt het hele verhaal over tien jaar verteld in een flashback. Af en toe in de film komen 

auditieve scènes uit het heden terug, waarin Laurence, nu een bekend schrijfster, een 

interview geeft over haar biografie.  

Ten slotte kunnen we Laurence Anyways ook rekenen tot de New Trans Cinema die Rich 

(2013) beschreef, aangezien de film over het algemeen wel een gelijkaardige energie zoals 

de NQC in zich heeft, maar niet meer gaat om representaties zoals in de oorspronkelijk NQC, 

maar wel om de representatie van een transgender identiteit.  

Bij Pride vervolgens zien we het kenmerk van humor en ironie terugkomen. Dit kunnen we 

opnieuw plaatsen binnen de kenmerken die Ruby Rich (1992) aan Homo Pomo toekende. De 

personages uit de film zijn revolutionair en optimistisch maar hebben toch veel zelfrelativering 

wat soms zelfspot impliceert. Zo zegt een personage na positief nieuws bijvoorbeeld ‘Brilliant, 

let’s bring down the government’, en gebruiken ze ook vaak denigrerende scheldwoorden voor 

zichzelf, zoals ‘poofs and a dike’. Wanneer ze door de kranten belachelijk worden gemaakt om 

hun steun aan de mijnwerkers en hierbij ‘perverts’ worden genoemd, gebruiken ze deze 

persaandacht om een groots evenement te organiseren dat de naam ‘Pits and Perverts’ krijgt. 

Pits is de denigrerende bijnaam die aan de mijnwerkers wordt gegeven.  

Ook zien wij in Pride zekere vormen van parodiëring terugkeren, ook een postmodern kenmerk 

(Storey, 2012). De hoofdpersonages en leden van de LGSM zijn allen holebi’s. Deze cultuur 

wordt geparodieerd door het uiterlijk en de handelingen van deze personages op een zeer 

stereotiepe manier voor te stellen. Zo zijn de lesbische vrouwen vrij mannelijk gekleed en heeft 

Steph afgeschoren haar aan één kant van haar hoofd. Ook de homoseksuele mannen worden 

gestereotypeerd door hun apart gevoel van stijl en vrouwelijke kleding, maar ook door de 

vrouwelijke manier waarop sommigen praten en gebaren maken. Deze parodie toont dus zoals 
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Hutcheon (2002) aanhaalde hoe hedendaagse representaties afgeleid zijn van representaties 

uit het verleden en deze conventies verderzetten. Op die manier bekritiseren ze het verleden 

door deze conventies te ondermijnen.  Maar niet alleen holebi’s worden gestereotypeerd. Op 

het dansfeest in Dulais Valley staan alle heteroseksuele mannen aan de kant omdat gezegd 

wordt dat heteroseksuele mannen niet kunnen dansen. Ook zijn deze mannen macho, 

onbehouwen en ongevoelig. Wanneer Jonathan, een van de homoseksuele mannen, toont dat 

hij met zijn dansmoves alle vrouwen op het feest kan krijgen, wil een van de heteromannen 

zelfs op les komen bij hem.  

Ook doet Pride af en toe aan een zekere genrevermenging. Op sommige momenten, zoals bij 

het dansfeest, doet het bijna denken aan een musical. Ook zien we visueel vaak extreme long 

shots van het busje van de LGSM dat onderweg is naar Whales en door idyllische 

landschappen en lange wegen rijdt. Deze beelden doen denken aan roadmovies.  Ook 

L’inconnu du Lac doet aan genrevermenging, doordat de film zelf zowel beschreven kan 

worden als erotisch, een thriller en een drama.  

  

Figuur 42: roadmovie beelden en figuur 43: ‘musical’ dansfeest (Pride, Warchus, 2014). 

Ten slotte zien we ook bij Carol postmoderne kenmerken terugkeren. Ook hier is er sprake 

van non-lineariteit zoals in NQC (Taubin 2001b). Het verhaal start in het heden maar gaat 

hierna via een motief van een trein over naar het verleden, de eerste ontmoeting tussen Carol 

en Therese. Van hier wordt het hele verhaal opnieuw verteld tot we opnieuw bij de scène van 

het begin van de film komen, maar nu vanuit een ander standpunt.  

Wat ook belangrijk is om op te merken bij Carol is pastiche, in de positieve zin van Dyer (2007), 

als postmodern kenmerk. Pastiche wordt hier, zoals in de literatuur aangehaald, gebruikt als 

een middel om de lezer te helpen een link te zien van heden en verleden. De film heeft een 

relatie met het verleden, doordat het verleden wordt afgebeeld, in dit geval de jaren 50. Maar 

in deze film wordt dit afbeelden van het verleden gebruikt op de manier die Dhaenens en Van 

Bauwel (2012) beschreven. De film toont hoe een bepaald gedachtegoed, in dit geval de 

opvattingen over homoseksualiteit, afhankelijk zijn van een specifieke tijd en een specifieke 

plaats. Het afbeelden van dit gedachtegoed is afhankelijk van wat er in de specifieke tijd en 
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plaats mogelijk is. Door de film Carol nu te maken, kan men veel meer zeggen over de positie 

van homoseksuele vrouwen in de maatschappij van de jaren 50, dan men in de jaren 50 zelf 

kon. Op die manier helpt pastiche dus ook hier om bepaalde discoursen af te breken en te 

ondermijnen (Dhaenens & Van Bauwel, 2012). Zo wordt het gedachtegoed over 

homoseksuele vrouwen in de jaren 50 door de film Carol vandaag impliciet verworpen. Het is 

dus een ondervragen en verwerpen van de geschiedenis vanuit een queer perspectief zoals 

Richardson (2009) dit omschreef. 

Hieruit kunnen we concluderen dat in elk van deze films een zeker postmodernisme terug te 

vinden is, en vaak postmoderne kenmerken waarmee ook de NQC werden omschreven.  

 

9.12 NIET MAINSTREAM STIJL  
 

Zowel Rich (2013) als Juett en Jones (2010) haalden aan dat NQC vandaag mainstream is 

geworden. Rich ziet dit als een negatieve tendens, Juett en Jones als een positieve. Wat wij 

echter proberen aantonen is een tweede golf NQC die aanleunt bij de vorige en dus niet 

mainstream is. Pearl (2004) beschreef NQC zelfs als het tegengestelde van mainstream 

cinema. Ons valt het op dat de geanalyseerde films meestal niet mainstream zijn. Zo zijn 

Skoonheid en L’inconnu du Lac niet enkel zeer realistisch in beeld zijn gebracht, maar komen 

ze ook zeer traag op gang. De films bevatten veel lange en statische shots. Dit gegeven staat 

tegenover de Hollywood mainstream cinema, waar een verhaal snel op gang moet komen en 

gebeurtenissen snel achtereenvolgens moeten plaatsvinden, zodat de kijker zijn aandacht 

erbij houdt en zich niet verliest in onnodige zaken die hem kunnen afleiden. Dit maakt dat deze 

twee films al zeker niet mainstream zijn. Ook Laurence Anyways is niet mainstream te noemen, 

maar bij deze film komt dat vooral door de vele surrealistische elementen die worden 

toegevoegd aan het verhaal, dingen die in werkelijkheid niet kunnen gebeuren, maar ook door 

de lengte van de film. Deze film is met zijn bijna drie uur veel te lang om nog binnen de norm 

van de mainstream cinema te blijven. Bij Carol zit volgens ons het niet-mainstream element in 

de algemene jaren 50 sfeer die Todd Haynes weet te creëren door kleur- en cameragebruik. 

Zo is Carol gemaakt in 16 mm film, waardoor de kwaliteit minder scherp is en de kleuren op 

een zodanige niet-digitale manier worden gemixt dat er een korrel in het beeld zit (Grobar, 

2015). Hierdoor oogt de film veel ouderwetser en nostalgischer dan films binnen de 

Hollywoodnorm. Deze korrel zit ook in Laurence Anyways, en daarbij komt dat het zeer felle 

kleurgebruik in deze film, bijdraagt aan het afwijkende karakter van de film. Enkel Pride is een 

film die zeer rechttoe rechtaan is. In deze film zit schwung, het verhaal gaat vlot vooruit. Deze 

film lijkt ons dan ook het meest mainstream van de vijf.  
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10. REFLECTIE EN CONCLUSIE 
 

Ondanks de schijnbaar volledige aanvaarding van queer thema’s binnen populaire media in 

onze huidige maatschappij, lijken deze thema’s soms nog steeds te botsen op een imago van 

controverse. NQC verzette zich tegen de stereotiepe beeldvorming van de LGBTQ-

community. Het had tot doel deze op een alternatieve manier aan bod te laten komen. Hun 

films waren radicaal anders, provoceerden op inhoudelijk en vormelijk gebied, verwierpen 

Hollywoodstandaarden en waren brutaal. Verschillende auteurs (Juett & Jones, 2010, 

Mancuso, 2010; Adair, 2010; Juhasz, 2010; Rich, 2013) stellen dat NQC vandaag mainstream 

is geworden en volgens Rich (2013) is er daarom geen radicaal verzetskarakter meer 

aanwezig zoals in de oorspronkelijke NQC. Toch worden queer representaties soms nog 

steeds gezien als controversieel (Dhaenens, Van Bauwel & Biltereyst, 2008) binnen een 

heteronormatieve maatschappij (Warner, 1995). In dit onderzoek wilden wij nagaan of er toch 

ook een niet-mainstream tweede golf van de NQC aan de gang is. Deze tweede golf zou dan 

films bevatten die hetzelfde opzet en dezelfde thematiek hanteren als de NQC uit de jaren 90. 

Gezien het ontstaan van de NQC op onafhankelijke filmfestivals en het belang van filmfestivals 

voor culturele waarde van films en voor de prestige van niet-mainstream films (De Valck & 

Soeteman, 2015), hebben wij voor onze analyse films geselecteerd die de voorbije vijf jaar 

bekroond zijn met de Queer Palm op het filmfestival van Cannes. Dit is een prijs die wordt 

uitgereikt aan films die de LGBTQ-gemeenschap op een genuanceerde manier in beeld 

brengen en seksuele diversiteit promoten (Duffy, 2014). Het feit dat deze prijs de naam Queer 

Palm kreeg, roept ook een verband op met de NQC. 

 

De vijf films bleken weliswaar niet elk alle aangehaalde kenmerken van NQC te omvatten maar 

ze hebben er wel veel van weg. Zo is uit onze bevindingen gebleken dat het verwerpen van 

heteronormativiteit, belangrijk in de NQC (Aaron, 2004), in elke film minstens impliciet 

aanwezig is. Ook de waarden die hiermee gepaard gaan worden verworpen. Het brutale en 

provocerende karakter van de NQC (Rich, 1992) uit zich vooral in L’inconnu du Lac en 

Skoonheid, al is het ook, in mindere mate aanwezig in Laurence Anyways. Zo stellen de eerste 

twee seks en geweld op een vrij tot sterk expliciete manier voor, soms zelfs shockerend. Dit is 

ook wat NQC deed (Aaron, 2004). De subculturen die NQC kenmerkten (Aaron, 2004) zien 

we enkel in L’inconnu du Lac. Het postmoderne karakter van de films zoals Rich (1992) en 

Pidduck (2004) voornamelijk beschreven, is heel sterk aanwezig in Laurence Anyways. Maar 

ook Carol doet dit postmoderne karakter eer aan, door op ravissante wijze gebruik te maken 

van pastiche. Op die manier wordt ook het homofobe verleden geprovoceerd zoals in NQC 

(Richardson, 2009). Ook de niet-mainstream stijl die Pearl (2004) beschreef is aanwezig in 

alle films behalve Pride. Pride heeft wel andere kenmerken die eigen zijn aan NQC, zoals 
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parodiëring maar vooral het thema aids en het expliciete, politieke activisme waar NQC voor 

stond. Aids, maar dan vooral het tarten van de dood is ook zeer sterk aanwezig in L’inconnu 

du Lac.  

De pessimistische toon van Rich (2013) over het verval van de echte, radicale NQC is niet uit 

de lucht gegrepen maar toch zien wij in deze films dat NQC nog helemaal niet is verdwenen 

uit het filmlandschap.  Na onze uitgebreide analyse van de films die de laatste vijf jaar de 

Queer Palm wonnen, kunnen wij besluiten dat er in zekere zin wel een tweede golf van de 

NQC aan de gang is. Ondanks meningen van Juett en Jones (2010) en Rich (2004, 2013) die 

zeggen dat NQC mainstream is geworden, zien wij hier ook een niet-mainstream karakter. Ook 

is onze selectie van een tweede golf geografisch veel verspreider dan de oorspronkelijke en 

voornamelijk Amerikaanse NQC. Zo hebben we een Zuid-Afrikaanse, een Canadese, een 

Franse en een Britse film, tegenover één Amerikaanse. We zouden dus kunnen stellen dat de 

tweede golf van NQC zich vandaag wereldwijd verspreid heeft. Natuurlijk zijn deze beweringen 

niet absoluut. We zijn ons bewust van de beperkingen van ons onderzoek. Wegens een tijds- 

en plaatsgebrek en de doelstelling om films diepgaand te analyseren heeft ons onderzoek 

slechts op vijf films betrekking, wat niet voldoende is om van een concrete tweede golf te 

kunnen spreken. We beseffen ook dat er veel meer queer films zijn naast onze analyse. Het 

lijkt ons dan ook een waardevolle suggestie en uitdaging om voor komend onderzoek hier 

verder op in te gaan en meer films te analyseren die zouden kunnen beschouwd worden als 

NQC. 
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12. BIJLAGEN 
 

De bijlagen zijn tevens terug te vinden op de cd-rom die bij deze masterproef werd gevoegd. 

 

BIJLAGE 1: SCHEMA’S CINEMATOGRAFISCHE ANALYSE 

1. Ante-filmische parameters en beeldelementen 

 

Camera-
afstand 
 

Camerastandpunt Camerabeweging Snelheid 
beelden 

Belichting 

Extreme 
close-up 
(ECU) 

Frontaal Travelling Normaal Natuurlijk/kunst
matig 

Close-up 
(CU) 

Achter Naar boven/naar 
beneden 

Versneld 1 of meerdere 
lichtbronnen 

Medium 
close-up 
(MCU) 

Kikvors Moving shot Slow 
motion 

Richting licht 

Medium 
shot 
(MS) 

Bovenaf Hand held  Kleur 

Medium 
long shot 
(MLS) 

Neutraal Pan shot  Intensiteit 

Long shot 
(LS) 

 Tilt Shot   

Extreme 
long shot 
(ELS) 

 Roll   

 

2. Mise-en-scène 

 

Personages Geluid Ruimtelijkheid Vormgeving 

Figuurlijke expressie 
en beweging 

Linguïstische 
codes 

Décor 
(ruimtevulling, 
achtergrond) 

Statische 
beeldcompositie 

Gelaatsuitdrukkingen Paralinguïstische 
codes 

Verandering 
ruimte 

 

Benadrukken 
lichamelijkheid door 
de camera 

 Positie 
personages in 
ruimte 

Dynamische 
beeldcompositie 

Omgang met camera  Plaats camera ten 
opzichte van 
objecten en 
personages 

Ritme 
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Uiting emoties  Ruimtevulling 
achtergrondfiguren 

 

  Belangrijke 
voorwerpen  

 

 

 

3. Montage 

 

Tijd Overgangen 
tussen 
shots 

Lengte van 
de shots 

Muziek 

Continuïteit Normale cuts Kort/lang  

Discontinuïteit Dissolve Veranderingen 
in functie van 
onderwerp 

 

Parallelmontage Andere Ritme  
 

 

 
 

BIJLAGE 2: SEGMENTENANALYSE 
 

 

SKOONHEID 
 

TIJD PERSON
AGES 

-NARRATIEVE LIJN/ PLOT 
-CINEMATOGRAFISCHE ELEMENTEN 

THEMA’S 

1. 0.00-
5.21 
De 
bruiloft 
 

*Christian 
*François 
*Gasten 
op de 
bruiloft  

NARRATIEF 
*Introductie van de twee belangrijkste personages 
(François en Christian) die te gast zijn op een 
huwelijksfeest. 
*Uit de conversatie tussen François, het 
hoofdpersonage, en Christian blijkt dat de twee 
schoonfamilie zijn. François’ dochter heeft een 
relatie met Christian. Ook zijn François en 
Christians vader vrienden. 
Ze hebben een familiaire band en gaan 
vriendschappelijk om met elkaar. Een korte, 
informele dialoog verklapt dit. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Begin van de film enkel geluid van pratende 
mensen, muziek begint pas later 
*De camera beweegt langzaam en toont zo de 
sfeer van het huwelijksfeest. Langzaam zoomt de 

*Heteroseksue
le liefde 
*bruiloft 
*Huwelijk 
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camera in Christian, die later een belangrijk 
personage blijkt. Intussen weerklinkt muziek en 
achtergrond geluid. Vanaf het moment dat 
Christian in CU wordt getoond horen we enkel nog 
muziek, het geluid van de pratende mensen op de 
achtergrond is vervaagd.  
*Realistische camerastijl, mensen lopen in en uit 
beeld terwijl focus op Christian blijft. Zoom tot 
close up. 
*Hierna een close-up (ECU) van het 
hoofdpersonage (introductie). Omdat dit shot volgt 
op de CU van Christian kunnen we afleiden dat de 
blik van het hoofdpersonage op Christian gericht 
is, een eerste indicator van wat er later in de film 
gebeurt. Ook in dit shot gaat de realistische 
camerastijl verder.  
*Ons vermoeden van de blik die op Christian is 
gericht wordt bevestigd doordat meteen na deze 
korte CU, opnieuw de CU van Christian wordt 
getoond.  
*Bij een tweede CU van het hoofdpersonage stopt 
de muziek en horen we opnieuw het geluid van de 
gasten op het feest.   
* Dialoog begint tussen het hoofdpersonage, 
François en Christian. Dit wordt grotendeels 
gefilmd langs achter. Elk personage staat aan 
een kant van het beeld, waardoor er een 
symmetrische, statische beeldcompositie 
wordt gevormd met afstand tussen de twee, 
waarin we de rest van de gasten op het feest zien 
in de achtergrond.  
*Het dialoog wordt frontaal gefilmd wanneer 
Christians vriendin hem ten dans vraagt en 
Christian François achterlaat. Ook in beeld komt 
zij letterlijk tussen hen in te staan.  
*Hierna krijgen we een MCU van François en zwelt 
muziek weer aan. Wat de kijker doet vermoeden 
dat er gevoelens in het spel zijn van François’ 
kant. 
  

2. 05.22- 
07- 53 
Slaap-
kamer  

*François 
*Echtgen
ote van 
François.  

NARRATIEF 
*Gesprek tussen François en zijn echtgenote. Ze 
praten over Christian en zijn relatie en over geld. 
Ook vraagt zij of hij gedronken heeft. Dit is een 
indicatie van een alcoholprobleem aangezien zij 
denkt dat hij liegt over zijn drankgebruik.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*MCU van de zijkant terwijl F. zijn tanden poetst. 
Off-screen geluid van zijn vrouw die tegen hem 
begint de praten vanuit de aangrenzende 
slaapkamer.  
* Vrij donkere belichting, enkel licht van twee 
nachtlampjes aan weerszijden van het bed. 
Symmetrie in belichting.  

*Relatie 
*Relatieproble
men 
*Alcoholgebrui
k 
*Alcoholproble
matiek 
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* Bed wordt frontaal gefilmd, eerst met enkel 
vrouw erin, even later komt F. ook in het bed. 
Symmetrie. Wijst dit op sleur/eentonigheid in hun 
relatie? 
*F. gaat meteen slapen, en breekt ook de 
conversatie plots af door zijn licht te doven. Hierna 
wordt er gefilmd vanaf de zijkant van het bed. Zij 
blijft nog even wakker en kijkt naar hem met een 
bezorgde blik. Het is zo goed als donker, lampjes 
zijn uit. 
*Op het einde van de sequentie wordt het bed nog 
eens frontaal gefilmd zodat we weer symmetrie 
zien. Zij zegt nog iets maar François reageert niet 
meer. Zwakke belichting op haar.  

3. 07.54- 
08.43 
In de 
auto  

*François NARRATIEF 
*François heeft twee telefoongesprekken in de 
auto maar er wordt nog te weinig context 
gegeven om te snappen waarover het gaat.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*F. zit in de auto en wordt gedurende de hele 
sequentie van de zijkant gefilmd. Camera 
beweegt niet, enkel in auto.  

/ 

4. 08.44- 
10.49 
De 
Lunch  

*François 
*Christian 
*Anika 
(vriendin 
Christian 
en 
dochter 
François) 
*ouders 
van de 
vriendin 
*François
’ 
echtgeno
te 

NARRATIEF 
*Lunch met de familie van François en die van 
Christian. Christians ouders zijn er en er wordt 
gepraat over zijn toekomst als rechtenstudent en 
model en zijn toekomst met zijn vriendin.  
*In het begin van het gesprek gaat het over hoe 
Christian verwikkeld raakte in een gevecht, de 
man waarmee hij een conflict had wordt door zijn 
moeder en door François benoemd als ‘poof’, een 
scheldwoord voor een homoseksuele man. Ook 
zien we al een zeker homofoob  
karakter van François doordat hij dit scheldwoord 
nog versterkt door te zeggen “You never know with 
these poofs” 
*Wanneer het gaat over C’s modellencarrière 
voegt C. eraan toe dat zijn doel is om advocaat te 
worden. Hij zegt dit voornamelijk tegen F. Dit 
verwijst naar hun eerder gesprek.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Voornamelijk statische beeldcompositie, 
symmetrie, de tafel is volledig in beeld en er wordt 
altijd vanuit hetzelfde standpunt gefilmd, namelijk 
van achter François, wat hem duidelijk de status 
geeft als het hoofd van de tafel. 
*Heel regelmatig wordt dit beeld afgewisseld met 
CU’s van François, beduidend minder CU’s van de 
rest van de tafel. 
*Tijdens het gesprek wordt wel een CU genomen 
van Christians moeder, die meteen overgaat naar 
een CU van Christian zelf door een 

Familie 
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camerabeweging, en naar CU’s van de rest van de 
tafel.  
*Christian praat regelmatig Engels met François, 
ook zijn ouders af en toe Engels, er wordt 
afgewisseld tussen talen 

5. 10.50- 
13.54 
Op het 
werk + 
auto 
 

*François NARRATIEF 
We zien François in een houtzagerij, waar hij 
sigaretten koopt en vervolgens in zijn auto stapt en 
vertrekt naar een afgelegen plaats. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*opmerkelijke start van deze sequentie met een 
lang aanhoudend beeld, van bovenaf gefilmd, 
van een plank die door een machine gaat waar hij 
wordt geschuurd? Sterke nadruk op dit beeld 
doordat het zo lang wordt getoond.  
*Deze lange shots worden aangehouden in deze 
sequentie. Nadat hij sigaretten heeft gekocht loopt 
hij doorheen het beeld van uiterst rechts naar links 
alvorens hij in zijn auto stapt.  
*Ook zien we heel lang een frontaal beeld dat 
vanuit de auto is gefilmd terwijl hij rijdt over een 
weg tussen het groen. Er gebeurt niet veel en toch 
blijft de camera filmen. Dit beeld wordt afgewisseld 
met shots van F. die rijdt (MS), vanaf de zijkant 
gefilmd, en shots van achter op de auto, opnieuw 
frontaal. In totaal duren deze shots beduidend lang 
terwijl ze allemaal hetzelfde tonen, F. die 
onderweg is naar een ongekende plaats. De 
langdurigheid van de shots duiden op een verre 
plaats, die niet ontdekt mag worden? 
*Ook wanneer hij geparkeerd is bij het huis is er 
een lang statisch LS waarin hij van de ene kant 
van het scherm rustig naar de andere kant wandelt 
(waar de deur is) 
* Op dit laatste moment zijn er enkel 
natuurgeluiden te horen (vogels die fluiten en 
gekraai van een haan), wat opnieuw de afgelegen 
locatie benadrukt.  
 

*Niet-
mainstream, 
realistische 
filmtechniek 
(lange, 
statische shot) 

6. 13.55-
18.06 
In het 
afgelege
n huis 
 

*François 
*Mannen 
in het 
huis 
*zwarte 
jongema
n 

NARRATIEF 
François komt met een aantal mannen samen in 
een afgelegen huis, het doel wordt in deze 
sequentie nog niet kenbaar gemaakt. 
*De eerste zin  die wordt gezegd tegen hem is 
‘You found us’, waarop F. antwoordt dat de 
instructies zeer duidelijk waren. Dit doet de kijker 
vermoeden dat het om een geheime meeting 
gaat 
*Wanneer hij de mannen begroet vraagt één of 
hij dorst heeft, hij mag zelf bier uit de koelkast 
nemen, wat de indruk geeft dat dit soort meetings 
vaker voorkomen, het impliceert een zekere 
huiselijkheid. 

*geheime 
samenkomst, 
verdokenheid 
*Spanning 
*Racisme 
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*de sfeer is vrij onwennig. De mannen proberen 
de sfeer wel gemoedelijk en losjes te maken. De 
man die hem drinken aanbood stelt hem voor aan 
enkele mannen die hij nog niet kent. Toch vallen 
de gesprekken continu stil. 
*Na F. komen nog twee mannen binnen, een 
zoals alle andere mannen (blank en van 
middelbare leeftijd) maar ook één jongere, zwarte 
man. De sfeer slaat onmiddellijk om en het 
gesprek valt stil, er is een voelbare spanning.  
*De blanke man die bij de zwarte man is probeert 
de rest ervan te overtuigen dat hij oké is. Dit lukt 
echter niet. Met de argumentatie dat ze ‘geen 
gekken en geen gekleurden’ willen worden de 
twee weggestuurd.  
*de sfeer na het incident is, ondanks een poging 
van F. om een luchtig gesprek te starten, nog 
meer onwennig dan ervoor. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Als hij in de gang loopt horen we off screen al 
het gesprek van de mannen. 
*in de keuken wordt het gesprek tussen de 
mannen gefilmd vanuit verschillende medium 
shots, maar er is niets opvallends aan 
cameragebruik 
*wel opvallend zijn de blikken tussen François 
en de man die Brian wordt genoemd. 
 

7. 18.20-
19.22 
Orgie in 
het 
afgelege
n huis.  

*François 
*Brian 
*Rest van 
de 
mannen 

NARRATIEF 
*De verschillende mannen blijken in het geheim  
samen te komen om dan seks te hebben met 
elkaar. Dit contrasteert met de homofobe 
uitspraken die F. eerder in de film deed. Hij lijdt 
een verdoken bestaan, net als de andere mannen. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Duister, zwak licht tegenover de vorige scène, 
symbool voor wat niet gezien mag worden? 
*begint met shot in vogelperspectief van Brian 
die Francois oraal bevredigd, wat F. een soort 
macht geeft, of wat bijdraagt tot de schaamte van 
de twee personages omdat ze dit doen. 
*Erna wordt hij van achter gefilmd en tot op 
schouderhoogte. We zien dat hij tijdens de daad 
porno kijkt via de tv in de kamer.  
*In volgende shots en via off screen geluiden 
kunnen we waarnemen dat ook de andere 
mannen seks hebben. Dit wordt vrij expliciet 
getoond.  
*opvallend is hoe hard de seks in beeld wordt 
gebracht, er is geen romance, er is enkel sprake 
van lust en bevrediging. Zo wordt er geen muziek 
gebruikt en hebben de mannen geen 
conversaties.  

*orgie 
*seks 
*homoseksuali
teit 
*escapisme 
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9. 19.23-
20.18 
Francoi
s 
vertrekt 
uit het 
verlaten 
huis 
 

*Francois NARRATIEF 
*Francois vertrekt terug naar huis vanuit het 
afgelegen huis, de boerderij. 
*Eerst spoelt hij zijn mond en spuwt het water uit 
op de grond, alsof hij iets heel vies heeft gedaan.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Deze sequentie start met een lang shot van de 
weiden die het huis omgeven, opnieuw wordt het 
afgelegen karakter zo in de verf gezet. We zien 
ook dat er een onweer op komst is.  
*Ook zien we een lang shot van de parking, waar 
verschillende auto’s van de mannen geparkeerd 
staan. Links zien we opnieuw het waterreservoir 
staan. Betekenis? Weer tweemaal statische 
camera en beeldcompositie. Natuurlijk belicht.  

*Schuldgevoel 
*Walging 
 

10. 
20.55-
23.19 
Slaap-
kamer  

*Francois 
*Francois
’ 
echtgeno
te 

NARRATIEF 
*Francois neemt een douche en gaat vervolgens 
slapen 
*In bed heeft hij nog een conversatie met zijn 
vrouw. Opnieuw is geen liefde of passie te 
bespeuren. Het gesprek is geklaag van de vrouw 
over het onderhoud van het huis en hun dochter 
die veel geld leent. Francois is niet echt betrokken 
en knipt plots het licht aan om te vragen naar een 
pleister voor het wondje dat hij heeft opgelopen in 
het afgelegen huis.  
*Zonder goede nacht te zeggen gaan de twee van 
elkaar afgekeerd slapen 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*statisch beeld van Francois’ douche. Geen 
camerabeweging, medium shot. Afgesneden tot 
op middel.  
*Bedscène begint met symmetrisch, statisch 
shot van bovenaf.  
*Opvallend is dat dit onveranderd blijft gedurende 
de hele sequentie. Hetzelfde beeld wordt 
volgehouden, het hele gesprek wordt zo gefilmd.  

*Huwelijk 
*Gezin 
*Relatiesleur 
*echtelijke 
onenigheden 

11. 
23.20-
24.34Oc
htend in 
de 
woon-
kamer 
 

*Francois NARRATIEF 
*Francois staat voor dag en dauw op, rookt een 
sigaret en kleedt zich aan.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Opeenvolging van statische shots met weinig tot 
geen belichting, het is nog donker.  

/ 

12. 
24.35-
26.59 
Achter-
volging  

*François 
*Christian 
*Christian
s ouders 

NARRATIEF 
*François wacht vanuit zijn auto tot Christian en 
zijn ouders buitenkomen. Daarna volgt hij hen in 
de wagen.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Als vader de trap af komt, beweegt camera mee 

*Stalking 
*obsessie 
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*voor de rest statische shots van de familie die de 
auto in stapt (LS) 
afgewisseld met MCU van Francois die hen 
nauwlettend in de gaten houdt.  
*Opvallend is dat voor het eerst weer muziek 
wordt gebruikt sinds de introductiescène, 
benadrukken van gevoelens Francois? 
*Realisme nagestreefd doordat auto’s tijdens 
statisch shot in en uit beeld rijden.  
*Camerabeweging als de auto met Christian 
vertrekt, beweegt tot aan auto Francois die 
meteen ook zijn auto start. 
*Achtervolging gefilmd vanuit de auto van 
Francois, beeld van de weg voor hem 
afgewisseld met MCU van Francois zelf.  
*Camera trilt hier ook lichtjes, realistisch.  
*Muziek komt ten einde wanneer auto afslaat en 
Francois rechtdoor rijdt. 
 

13. 
27.00-
27.51 
Bad-
kamer  

*François NARRATIEF 
François wast zijn gezicht. Je kan bezorgdheid en 
twijfel lezen op zijn gezicht, hij denkt na.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*muziek uit vorige scène stopt hier 
*geluid douche op achtergrond 
*Shot van de wastafel van bovenaf 
*Statisch lang shot van François die op de 
badrand zit 

*Twijfels 
*Innerlijke 
problemen 

14. 
27.52-
30.50 
Dokters-
bezoek  

*François 
*Vrouw in 
de 
wachtzaa
l 
*dokter 

NARRATIEF 
*François brengt een bezoek aan de dokter omdat 
hij zich niet goed voelt.  
*De dokter geeft aan dat hij weet dat Francois 
soms agressief kan zijn, en legt ook nadruk op het 
feit dat hij geen alcohol mag drinken.  
*Vraagt ook naar zijn werk, en of hij last heeft van 
angst 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*statisch shot van vrouw in wachtzaal 
*Camera volgt François door donkere gang 
wanneer de dokter hem vraagt mee te komen 
*Opvallend is de deur die sluit voor de camera, 
waardoor het helemaal donker wordt 
*Dialoog met afwisselende MS van dokter en 
Francois 
*camera beweegt mee wanneer Francois terug 
naar buiten gaat (MS) 
  
 

*ziekte  
*alcoholproble
matiek 
*Agressieprobl
ematiek 
*angststoornis 
*zorgen 
*Innerlijke 
problemen 
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15.  
30.51-
33.01 
Echtgen
ote bij 
andere 
man 
thuis 

*Echtgen
ote 
*andere 
man 
*Francois 

NARRATIEF 
*Francois bespioneert zijn echtgenote die bij een 
andere man in huis is. We zien dat ze elkaar 
omhelzen vooraleer zij in haar auto stapt en 
vertrekt. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*start met long shot van huis met grote tuin met 
glijbaan. Er staan twee auto’s geparkeerd. Houdt 
vrij lang aan. 
*vervolgens zijwaarts CU van Francois in de auto 
*Vervolgens weer zelfde beeld, statisch, maar nu 
is er beweging in het beeld zelf. Vrouw en man 
komen uit het huis.  
*Vervolgens camera iets dichter (LS) terwijl vrouw 
en man afscheid nemen, afgewisseld met de close 
ups van Francois. Auto vrouw rijdt uit beeld 
*Overzichtsshot (long) waarin we ook auto 
François zien. Ook hij rijdt uit beeld en beeld blijft 
nog enkele seconden op tuin. 
*Opvallend is dat alle beelden in deze sequentie 
statisch zijn 
 

*bedrog 
*stalking 

16. 
33.02-
35.35 
Op het 
werk 
 

*François 
*Cliff 

NARRATIEF 
*Cliff komt een bestelling plaatsen in de 
houtzagerij waar François werkt (waar hij baas is), 
en is zichtbaar gelukkig omdat François hem niet 
veroordeeld omdat hij zijn vrouw heeft verlaten en 
nu een huis gaat bouwen met zijn nieuwe vriendin. 
François is heel joviaal, biedt aan alles te komen 
leveren, zegt dat hij er goed uit ziet... 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*nieuwe ruimte: François bureau met uitzicht op de 
houtzagerij 
*weer statisch 

*Vriendschap 
*Jovialiteit  

17. 
35.36-
38.33 
Avondet
en 
 

*François 
*Echtgen
ote 

NARRATIEF 
*Conversatie tussen François en zijn echtgenote 
tijdens het avondeten. Opnieuw afstandelijk, geen 
romantiek. Gaat over een meningsverschil rond 
Cliff, en François die hem helpt, terwijl zijn ex-
vrouw een vriendin is van hen. François verandert 
ook plots van onderwerp wanneer hij zegt naar 
Kaapstad te moeten voor zaken, de volgende dag 
al.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Opvallend andere toon van de vrouw in het 
telefoongesprek. Heel enthousiast, blij. Staat in 
sterk contrast met de sfeer die in de kamer hangt. 
Alsof ze haar slecht huwelijk wil verbergen. 
*statisch beeld, MS 
*Bij dialoog CU van beiden 

*sleur 
*Echtelijke 
onenigheden 
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*opvallend is dat het beeld terugkeert naar 
statische beginpositie waarin we de twee aan tafel 
zien zitten. Wanneer de telefoon gaat (die net 
buiten beeld staat) gaat de vrouw hem opnemen 
en is ze maar half te zien in beeld. De camera 
beweegt echter niet mee zodat zij half uit beeld 
staat te telefoneren.  

18. 
38.34-
42-46 
Hotelka
mer  

*François NARRATIEF 
*François komt aan en installeert zich op zijn 
hotelkamer in Kaapstad. 
*Hij belt Willem, die in Kaapstad is, om af te 
spreken. Willem is de vader van Christian. 
*Hij neemt een moment om tot zichzelf te komen 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Begint met long shot van donkere gang in hotel. 
Op het einde is licht en van daaruit komt F. de 
gang in gelopen met trolley. Symmetrie.  
*Ook worden zijn voeten gefilmd terwijl hij door de 
gang loopt. Afwisselend licht en schaduw door 
belichting gang. 
*statisch beeld hotelkamer waar Francois komt 
ingelopen. Het is er donker, maar wanneer de 
gordijnen open zijn komt natuurlijk licht binnen.  
*ELS van uitzicht op zee, camera beweegt van 
links naar rechts 
*erna zelfde beeld hotelkamer. Francois loopt in 
en uit beeld terwijl hij zijn kleren aan kapstokken 
hangt.  
*Shot verandert naar ander statisch beeld vanuit 
een andere hoek van de kamer. Meer licht op deze 
manier. Ook nu worden randen van het kader 
genegeerd door het personage.  
*Geen camerabewegingen, alles gebeurt binnen 
één beeld.  
 
 

*eenzaamheid 

19. 
42.47-
45.27 
Bezoek 
Bij 
Christia
ns 
ouders 
 

*François 
*Christian 
*Christian
s ouders 

NARRATIEF 
*François gaat op bezoek bij de ouders van 
Christian die in Kaapstad wonen. Ook Christian is 
thuis.  
*Het gesprek gaat o.a. over de flat screen tv, 
waarna Christian aangeeft dat hij een IPod wil om 
hierop aan te sluiten. Zijn ouders willen hem die 
echter niet geven. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Uit de blikken in CU van François en meteen erna 
beelden van Christian in CU (die soms ook 
terugkijkt), kunnen we de obsessie van François 
voor Christian concluderen.  
*Eerste CU als we van François die verheugd is 
wanneer we off screen horen dat Christian de 
kamer binnenkomt. 
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*Vaak zelfde statische beeld tafel, personages 
lopen in en uit beeld. In het begin is er niemand in 
beeld maar we horen wel dat ze in de kamer zijn 
door off screen gesprekken. 
*François en Christian spreken Engels tegen 
elkaar terwijl François en de ouders Zuid-
Afrikaans spreken 

20. 
45.28-
46.57 
Hotelka
mer 
 

*François NARRATIEF 
*François belt nog even met zijn vrouw en maakt 
zich dan klaar om te gaan slapen. Hij voert het 
gesprek nogal kortaf en eindigt het gesprek 
opvallend snel. Wanneer hij de telefoon neerlegt 
horen we zijn vrouw nog praten. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*/ 

*Relatiesleur, 
huwelijkssleur 

21. 
46.58-
49.18 
Campus 
universi
teit 
 

*François 
*Christian 
*Andere 
studente
n 
*Goede 
vriend 
Christian 

NARRATIEF 
*François is op de universiteit waar Christian 
studeert. Vanuit het gebouw waar hij staat heeft hij 
zicht op de studenten die rondhangen op het 
terras. Hij houdt Christian nauwlettend in de gaten.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*François’ gelaatsuitdrukking gaat van lachend 
naar droevig (wanneer hij Christian ziet knuffelen 
met een vriend).  
*Statische MS’s en LS’s van François die staat te 
kijken (Ook bij deze LS lopen mensen in en uit 
beeld). 
*Afgewisseld met bewegende LS’s en MS’s van 
Christian op het terras. Christian wordt gevolgd 
door de camera. Subjectiviteit, vanuit standpunt 
van François. 
*Zonnig daglicht. Contrasteert met hard 
kunstmatig licht van vorige scène in de 
hotelkamer. 
*Opvallend dat hier voor de derde keer muziek 
wordt gebruikt. Op het punt dat François ziet dat 
Christian close is met een vriend. Betekenis? 
*Muziek altijd wanneer François Christian 
bespiedt? 
*Sequentie afgesloten met close up van François 
die terug in de auto zit en tot zichzelf komt.  

*Stalking 
*Obsessie 
*Vriendschap 

22. 
49.19-
50.03 
IPod 
winkel 
 

*François 
*Winkelie
r 

NARRATIEF 
*François gaat een iPod kopen, waarschijnlijk voor 
Christian aangezien hij eerder aangaf er één te 
willen.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Statisch beeld, long shot. Camera staat buiten 
de winkel. Kijker zelf in de positie zetten van 
bespieder François. Mensen lopen voorbij in en 
uit beeld. Realisme.  

*Obsessie 
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23. 
50.04-
54.21 
Wedstrij
d kijken 
en 
barbecu
e bij de 
ouders 
van 
Christia
n 
 

*François 
*Ouders 
van 
Christian 
*Andere 
vrienden 

NARRATIEF 
*De vader van Christian heeft hem uitgenodigd om 
samen met nog andere vrienden een 
rugbywedstrijd te komen kijken en een hapje te 
eten.  
*Wanneer François verneemt dat Christian naar 
het strand is gegaan zegt hij dringend weg te 
moeten. Hij excuseert zich en vertrekt. 
*Voor hij vertrekt vraagt hij wel Christians nummer 
aan zijn vader. Als reden hiervoor geeft hij dat 
Christian hem wou helpen met papierwerk en 
advies in het kader van zijn studies.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Close up van François hand die zijn gespannen 
gemoedstoestand verraadt (gespannen voor de 
wedstrijd of omdat hij in Christians huis is en niet 
weet of Christian nog zal komen) 
*statische shots woonkamer, met zelfde 
realistische stijl.  
*Camerabeweging: camera volgt François die 
gaat roken op het terras, drinkt, en door de gang 
naar het toilet loopt. Hier houdt hij halt bij de kamer 
van Christian maar gaat niet binnen 
*In badkamer terug statische camera.  
*Off screen geluid van moeder die kwaad is op 
Christian omdat hij naar het strand gaat en zijn 
vader kwaad zal zijn. François luistert dit gesprek 
af.  
*Camera volgt F. weer als hij teruggaat naar de 
woonkamer 
*Nadat hij in zijn auto is gestapt CU van iPod op 
achterbank 

*Vriendschap 
*Obsessie 

24. 
54.22-
59.58 
Op 
Cliffton 
Beach 
 

*François 
*Christian 
*Anika 

NARRATIEF 
*Francois staat verscholen achter struiken met (in 
de verte) zicht op het strand waar Christian en 
Anika samen liggen te zonnen. Hij houdt hen 
nauwlettend in de gaten. 
*Hij gaat in zijn auto zitten en belt de politie om een 
diefstal van zijn andere wagen aan te geven 
(degene die Anika heeft gebruikt om naar 
Kaapstad te rijden terwijl hij dat niet wou). 
Vervolgens belt hij ook naar zijn echtgenote. We 
zien enkel het einde van de conversatie waar 
François kwaad roept dat hij hoopt dat Anika wordt 
gearresteerd omdat ze zijn auto zonder vragen 
heeft genomen. 
*Wanneer hij even later zijn kijkpositie achter de 
struiken weer heeft ingenomen ziet hij dat Anika 
gebeld wordt (door François’ echtgenote en 
Anika’s moeder naar vermoeden), en zichtbaar in 
paniek raakt. François ziet haar geschrokken haar 
spullen pakken terwijl ze Christian een woordje 
uitleg geeft (kunnen we niet horen want F. staat te 
ver). 

*Obsessie 
*stalking 
*Jaloezie 
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*Anika probeert F. te bellen maar hij legt zijn 
telefoon af. A. & C. verlaten het strand. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Begint met ELS van het strand 
*MS van François die we achter struiken zien 
staan gluren naar het strand 
*Shot van het strand met enkel Anika en Christian 
die liggen te zonnen, zo weten we waar François’ 
blik heen gaat.  
*CU van François en van zijn hand met de iPod, 
duidelijk bezweet, en heeft het moeilijk met feit dat 
Christian en Anika samen op het strand liggen, af 
te leiden uit zijn blik.  
*Camera volgt hem wanneer hij naar auto stapt, 
auto’s rijden voorbij camera (MS), realisme 
opnieuw.  
*CU in de auto, hij ademt heel zwaar. CU houdt 
heel lang aan, tot hij op adem is gekomen en 
getelefoneerd heeft met de politie 
*Volgende shot heel sterk contrasterend met 
kalmte van ervoor. Hij is heel kwaad aan de 
telefoon tegen zijn echtgenote, over het gedrag 
van Anika. Ook hier volgt camera hem, van achter 
terwijl hij een trap afloopt terug naar zijn plaats 
achter de struiken, waar hij C. en A. verder in de 
gaten houdt.  
*Camera beweegt ongecontroleerd bij beeld A. en 
C. geeft subjectieve blik F. aan.  
*MS van F. achter de struiken 
*CU van François gsm die gaat. Ook CU als hij 
hem uitzet.  
*We zien het gesprek van de zichtbaar verwarde 
en wanhopige Anika die de situatie aan C. uitlegt, 
maar we horen geen geluid. Enkel 
omgevingsgeluiden.  
*ELS als ze vertrekken van het strand, deze wel 
weer statisch. 
 

25. 
1.00.30-
1.13.59 
Uitgang
sleven 
en lang 
gesprek 
met 
Christia
n 
 

*François 
*Christian 
 

NARRATIEF 
*François duikt het nachtleven in waar hij in de 
alcohol vliegt. 
*Hij is opvallend grof en onbeleefd tegen een 
zwarte vrouw die tegen hem begint te praten. 
Indicatie van racisme. 
*Hij heeft zoveel gedronken dat hij overgeeft op 
straat, waarna hij terugkeert naar de discotheek 
om verder te drinken.  
*Even later gaat hij naar buiten om te bellen naar 
Christian die hem komt ophalen. 
*Ze gaan samen in een leeg café zitten. Na een 
lange stilte start François een casual gesprek. Hij 
vertelt o.m. over zijn jeugd en dat hij altijd piloot 
wilde worden. Er wordt niets gezegd over het feit 
dat Christian hem in dronken toestand is komen 

*Eenzaamheid 
*Alcoholproble
matiek 
*Nachtleven 
*Racisme 
*Obsessie 
*Midlifecrisis 
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ophalen. Even later bedankt François hem wel 
voor de hulp. François wordt duidelijk emotioneler 
en vertelt Christian dat hij hem kan leren wat hij 
moet doen om zijn leven goed te laten verlopen.  
*Opvallend weinig antwoord van Christian. 
François is aan het woord of er is stilte.  
*Sequentie eindigt met Christian die zegt dat hij 
iets moet vragen aan François. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Camera volgt François die door de uitgangsbuurt 
loopt ’s nachts 
*Veel gebruik van MCU van twijfelende François. 
*Weinig licht, licht dat er is komt van 
straatlantaarns en cafés 
*Veel achtergrondgeluid van mensen, 
dansmuziek, auto’s en politiesirene. 
*In de discotheek volgt camera François 
*Naarmate de nacht vordert luidere muziek, 
drukker in de discotheek. Mensen lopen in en uit 
beeld voor MCU van François. Beeld creëert een 
benepen gevoel.  
*Wanneer hij dronken belt heel sterk geluid van 
alarm te horen. Het onweert ook. We horen niet 
wat hij zegt aan de telefoon 
*Eerst shot van F alleen die in auto zit. Mysterieus 
over wie chauffeur is. Even later zijwaarts MCU 
van Christian aan het stuur.  
*Symmetrisch, statisch overzichtsshot als ze 
samen tegenover elkaar aan tafel in een leeg café 
zitten.  
*MCU van François die hierop volgt, maar kijkt 
naar andere kant, zit aan andere kant. Klopt niet 
met overzichtsshot. Betekenis? 
*Volgens overzichtsshot van andere kant 
*Afwisselend MCU’s van C. en F.  
*Naar einde gesprek toe CU’s 
*Opvallend: ze spreken Engels gedurende de hele 
conversatie 

26. 
1.14.00-
1.21.12 
Hotelka
mer, 
verkrac
hting 
 

*François 
*Christian 

NARRATIEF 
*François en Christian komen aan op François’ 
hotelkamer. Christian gaat naar het toilet, intussen 
ruimt François snel op en maakt hij het bed op. Ze 
drinken samen een shot sterke drank. Christian 
vraagt François te investeren in zijn project, wat 
verklaart waarom Christian blijft communiceren 
met François en zelfs mee is gekomen tot in zijn 
hotelkamer.  
*François probeert Christian te kussen en 
Christian duwt hem aanvankelijk al lachend weg, 
waarna François zich verlegen excuseert 
 *Dan vraagt François of dat niet de reden is 
waarom hij hem een gunst vraagt. Christian 
antwoordt dat hij simpelweg niemand anders kent 
met zoveel geld, waarna François hem bespringt, 

*Verkrachting 
*geweld 
*Obsessie 
*Drama 
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meerdere keren met zijn vuist in zijn gezicht slaat, 
zijn keel toenijpt en verkracht.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*begint met zelfde statisch shot van hotelkamer als 
we eerder zagen 
*Statisch symmetrisch MS van de twee die naast 
elkaar zitten op het bed.  
*Wanneer François Christian aanrandt verandert 
het beeld naar MS/LS van naast het bed. De 
verkrachting wordt statisch van dit punt gefilmd 
afgewisseld met een camera die aan het hoofd 
van het bed staat en een camera die het gebeuren 
van bovenaf registreert.  
*Opnieuw hard licht, enkel geluid van de 
personages zelf 
*Bloedvlekken van Christian op het witte laken 
vallen op.  
 
*Na de verkrachting: beeld zijkant nog steeds 
statisch, François zit op het bed en is half uit beeld, 
we zien hem wel masturberen in de spiegel (niet 
expliciet), terwijl Christian op het bed blijft liggen. 
Vervolgens staat F. recht en loopt hij naar de 
badkamer, uit het beeld. We horen off screen 
geluiden van water uit de badkamer, Christian blijft 
bewegingsloos liggen op het bed. Beeld blijft en 
Francois komt terug in beeld en gaat weer op het 
bed zitten. Christian probeert op te staan en dan 
stopt de sequentie. 

27. 
1.21.13-
1.22.37 
Auto  

*François 
*Echtgen
ote 

NARRATIEF 
*François’ echtgenote is hem komen halen in 
Kaapstad. François heeft haar wijsgemaakt dat hij 
overvallen is en gewond, maar verzekert haar dat 
het niets ernstig is om naar de dokter te gaan. Zijn 
echtgenote is verbitterd omdat de politie niets 
doet. 
*Verder gaat het gesprek over Linda, hun andere 
dochter, die op huwelijksreis is en over Anika, die 
bang is om haar vader te zien vanavond, gezien 
het voorval met de auto.  
CINEMATOGRAFISCH 
*Afwisselend MCU’s van François en echtgenote, 
in de auto, frontaal.  

/ 

28. 
1.22.38-
1.24.50 
Woonka
mer 
thuis 
 

*François 
*Echtgen
ote 
*Anika 
 

NARRATIEF 
*François en zijn vrouw zitten in de woonkamer TV 
te kijken wanneer Anika binnenkomt om zich te 
verontschuldigen.  
*François vergeeft haar om haar te doen stoppen 
met wenen.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Frontaal statische camera, ze kijken naar tv in de 
zetel in de woonkamer. Long shot.  

*relatiesleur 
*gezinsproble
men 
*familie 
*ruzie 
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*Off screen geluid TV en Anika die de kamer 
binnenkomt 
*Opvallend hoe François vrouw van hem 
afgekeerd zit in de zetel 
*We horen Anika haar vader begroeten maar ze is 
nog niet in beeld. Ze verontschuldigd zich tot 
driemaal toe maar François reageert niet. Daarna 
komt ze in beeld. Ze gaat in de zetel zitten en haar 
moeder troost haar. 

29. 
1.24.51-
1.26.25 
Zwemba
d thuis 
 

*François NARRATIEF 
*François reinigt het zwembad van algen met een 
net, een taakje dat zijn vrouw hem in het begin van 
de film opdroeg.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Begint met shot van enkel groen water met algen, 
waar een net in schept. De zon schijnt in het water 
*Geluid van omgeving (vogels, wind, water) 
*Statisch long shot van F. die algen uit het water 
schept, afgewisseld met ECU’s. Ook CU van net, 
wanneer hij een hoop kleren bovenhaalt uit het 
water 
*Eindigt met shot van het water. In de reflectie 
zien we dat F. wegloopt. 

*/ 

30. 
1.26.26-
1.28.37 
Expositi
e 

*François 
*Echtgen
ote 
*Gasten 
*Brian 

NARRATIEF 
*François en zijn echtgenote zijn op een 
kunstexpositie. Daar doet de kunstenaar een 
speech met een verhaal over liefde. François heeft 
oogcontact met Brian (de man waarmee hij seks 
had in het verlaten huis), die ook in het publiek zit.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Statische shots van de spreker, frontaal CU, 
afgewisseld met shots van achter hem, zodat we 
ook publiek zien en met CU/MCU’s van publiek 
(François en Brian) 
*Nieuwe ruimte, lijkt ondergronds. Schilderijen 
hangen aan de muren.  
*Na de speech opnieuw MCU’s en camera die 
François en Brian met zijn vrouw volgt.   
*Realistisch, mensen lopen voor beeld 

 

31. 
1.28.38-
1.30.31 
Houtzag
erij 
 

*François 
*Werkma
nnen 

NARRATIEF 
*We zien François op zijn werk. Daar loopt hij in 
de werkplaats zelf en daarna naar zijn bureau om 
te bellen 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*statisch long shot van de bedrijvigheid in de 
werkplaats, houdt heel lang aan. Hierin zien we 
dat François de trap op loopt naar zijn bureau en 
daar telefoneert. Pas na even telefoneren 
verandert het beeld naar MS van F. We horen niet 
wat hij zegt aan de telefoon want er is enkel geluid 
van de houtzagerij te horen. We zien wel dat 

*/ 
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François zichtbaar aangedaan en bezorgd is over 
het telefoontje. 

32. 
1.30.32-
1.31.28 
Kamer 
Anika 
 

*François 
*Anika 

NARRATIEF 
*François loopt Anika’s kamer binnen, zij zit zich 
klaar te maken om uit te gaan, enkel gekleed in 
een handdoek en zichtbaar gegeneerd omdat 
haar vader binnenkomt. Haar vader vraagt of ze 
nog iets hoort van Christian. Zij zegt allang niets 
meer te hebben gehoord van hem, hij woont 
immers te ver voor een relatie met haar. Ze is 
duidelijk niet op de hoogte van het voorval tussen 
haar vader en Christian. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Donkere gang thuis, off screen geluid haardroger.  

*/ 

33.  
1.31.29- 
einde 
Bank en 
taverne 

*François 
*Vrouw 
aan loket 
*Ober 
*Homoko
ppel 

NARRATIEF 
*François haalt een grote som geld af. Daarna 
gaat hij in een taverne zitten en bestelt. Hij houdt 
een jonge man in de gaten die even later blijkt een 
date te hebben met een andere jongeman. De 
twee zijn duidelijk een koppel, en François blijft 
hen volgen met zijn blik. Vervolgens zit François in 
een auto maar we zien niet wie er aan het stuur 
zit. Ze lijken een ondergrondse parking in te rijden. 
Staat hij op het punt te vluchten omdat Christian 
klacht tegen hem heeft neergelegd? Blijft ambigu 
in de film.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*ECU/CU van vrouw aan loket, geld en François 
zelf.  
*Op het einde, als hij de jongens in de gaten houdt 
zwelt opnieuw de muziek aan die we nu vier keer 
in de film hebben gehoord.  
*Eindigt met François die in auto zit (CU) maar we 
kunnen niet zien wie er stuurt 
*Ze lijken een ondergrondse parking in te rijden, 
een draaiende tunnel naar beneden. Met dit 
draaiend beeld eindigt de film. 

*Eenzaamheid 
*Obsessie 
*Vlucht, 
escapisme 

 

 

 

 

LAURENCE ANYWAYS 

 

TIJD PERSO
NAGES 

-NARRATIEVE LIJN/PLOT 
-CINEMATOGRAFISCHE ELEMENTEN 
 

THEMA’S 

1. 00.00-
.1.07 

*Laurenc
e Alia 

NARRATIEF 
*We horen een interview met Laurence. De eerste 
vraag is ‘qu’est-ce que vous cherchez Laurence 

*verwerpen 
binaire  
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INTERVI
EW (1) 

*Intervie
wer 
(vrouw) 

Alia’, waarop Laurence antwoordt dat hij zoekt 
naar een persoon die zijn taal spreekt en begrijpt, 
iemand die de rechten in vraag stelt van zowel 
‘anderen’ en ‘normalen’, zonder paria te zijn 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Geen beeld (voornamelijk zwart) 
Geluid is off screen, we krijgen geen context 

opdeling 
samenleving  

2. 1.08-
3.37 
INTRO 

*Ongeke
nde 
personag
es 

NARRATIEF 
*Zuiver visuele voorstelling van een aantal 
personages. Er wordt geen context gegeven, alles 
blijft ambigu. Van alle personages zien we een 
gezicht behalve van de vrouw die in het begin 
wordt gefilmd in een huis. Op het einde van de 
sequentie verdwijnt zij ook in een wolk mist.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Muziek creëert de mysterieuze sfeer  
Popmuziek Fever Ray. Vermenging 
kunstvormen 
*Enkele blikken recht in de camera (close-up) 
vervreemdend effect.  
*Mist waarin vrouw verdwijnt, die vermoedelijk 
hoofdpersonage zal zijn, draagt bij tot het 
mysterieuze.  

* menselijke 
diversiteit 
*Vervreemding 
*mysterie 
 

3. 3.38-
5.40 
THUIS 
10 JAAR 
EERDE
R 
+ 
INTERVI
EW (2) 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Introductie van de hoofdpersonages Laurence en 
Frédérique. Ze zijn een onstuimig koppel met veel 
humor. Ze lijken eerder armoedig te wonen. 
Matras op de grond, eerder vuil huis, oude 
infrastructuur, toch zijn ze heel gelukkig. 
*In het gesprek hebben ze het over een lijst van 
dingen die hun plezier minimaliseren, komt vaak 
terug in de film.  
*Eindigt met het verdergaan van het interview van 
het begin. Toont aan dat de film zich 10 jaar 
geleden afspeelt (in September 1989 volgens de 
kalender) en het interview in het heden. Wanneer 
interviewster zijn geslacht vraagt is Laurence 
hoorbaar geïrriteerd.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Weinig licht in eerste shot, natuurlijk daglicht 
komt uit spleten van een gordijn dat voor het 
raam hangt 
*Eerste woorden van de film na het interview zijn 
gevloek 
*Stof dat rondvliegt komt sterk in beeld in de 
slaapkamer. Draagt bij tot de armoedige sfeer van 
het huis, die contrasteert met het geluk van het 
koppel 
*Veel licht in slaapkamer tegenover eerste shot 
*Poster van de Mona Lisa in de slaapkamer 
*Film zelf is flashback, interview (off screen 
geluid) is het heden. 

*Liefde 
*Geluk 
*Humor 
*Flashback 
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4. 5.41- 
7.37 
SCHOO
L 

*Laurenc
e 
*Student
en 
*Collega 
die hem 
feliciteert 
*Andere 
collega’s 

NARRATIEF 
*Laurence blijkt een leerkracht literatuur te zijn. We 
wonen een les bij. Hij is duidelijk geliefd bij zijn 
studenten, en is een inspirerende leerkracht. Alle 
leerlingen lijken geboeid 
*In de leraarskamer feliciteert een collega hem met 
een prijs die hij heeft behaald voor een boek. Hij 
neemt het compliment bescheiden maar dankbaar 
aan. Deze collega lijkt een zeer flamboyant 
karakter te hebben.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Veel bewegende camera. (onrustig) Veel CU’s, 
zowel van François als van de studenten 
 

*/ 

5. 7.38-
9.51 
AUTO 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Laurence en Frédérique zitten in hun stilstaande 
auto in de gietende regen. Ze roken en hebben een 
nietszeggend gek gesprek over kleuren en hun 
betekenis (wat steeds terugkomt: Ze hebben het 
over de lijst van dingen die hun plezier 
minimaliseren), wat ze allebei zeer grappig vinden. 
Ze gedragen zich heel uitgelaten, bijna puberaal. 
Ze lijken dronken te zijn.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*De regen door het raam draagt bij tot de sfeer 
*Rook in de auto zelfde 
*Muziek op de achtergrond, ze zijn uitgelaten en 
enthousiast 
*Snel bewegende camera. Draagt bij tot de 
uitgelaten sfeer.  
*overdreven acteerstijl, draagt bij tot 
uitgelatenheid, dronkenschap, verliefdheid 
*CU-gebruik 
*We zien een schim van een vrouw door het raam, 
we kunnen haar niet duidelijk zien door de hevige 
regenval maar ze draagt rood. Op hetzelfde 
moment roept Frédérique ‘plus de rouge’, 
aangezien rood de kleur van passie en verleiding 
is volgens haar.  
*De auto lijkt een plaats van dronkenschap, van 
seks, passie en liefde 

*Dronkenscha
p 
*Uitgelatenhei
d 
*Passie 
*Liefde 
*verliefdheid 
*Poëzie 
*Seks 
*Auto 

6. 9.52- 
11.18 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 
*Andere 
mensen 
in 
discothe
ek? 

NARRATIEF 
*Dit lijkt een hallucinatie van F. of L. Ze staan 
beiden te dansen in een discotheek met andere 
mensen, of daar lijkt het op. Even later staan L. en 
F. op dezelfde muziek te kussen in een verlaten, 
gure straat.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Afgekapte beelden als Frédérique danst. Geen 
vloeiend beeld.  
*Luide muziek 

*Hallucinatie 
*surrealisme 
*Drugs 
*Drank 
*Passie 
*Liefde 
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*Felle spots komen van achter de dansende 
personages zodat we enkel hun contouren zien. 

7. 11.19-
11.56 
KLAS (1 
MAAND 
LATER) 

*Laurenc
e 
*Student
en 

NARRATIEF 
*De studenten hebben examen. Laurence lijkt 
nerveus. Hij steekt paperclips op zijn vingers 
waardoor het lijkt alsof hij lange nagels heeft. Een 
indicatie van zijn vrouwelijkheid 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Symbolisch beeld als Laurence van achter 
gefilmd wordt in close up, terwijl hij in zijn nek en 
haar wrijft met aan zijn vingers de paperclips. 
Vrouwelijkheid wordt zo getoond. 
*Close ups van Laurence en drie vrouwelijke 
studenten 

*Examen 
*Vrouwelijkhei
d 
*transgenderis
me 
*Nervositeit 
voor coming-
out 

8. 11.57-
12.22 
Kopiece
nter 

*Frédériq
ue 
*Steph 

NARRATIEF 
*Frédérique en Steph schrijven een kaartje voor 
Laurence’s verjaardag 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*/ 

/ 

9. 12.23-
13.36 
Onderw
eg naar 
huis. 
Psychos
e? 

*Laurenc
e 
*Persona
ges in de 
etalage/
winkel 

NARRATIEF 
*Laurence is onderweg naar huis in de gietende 
regen, onweer. Hij komt langs een etalage met 
allemaal oude vrouwtjes die langs hem uit het 
raam kijken. Ze dragen allen een witte 
kapperscape en krulspelden in het haar. 
Hallucinatie? Psychose? 
*Hij stapt binnen in een café. Iedereen lijkt hem 
aan te kijken maar er wordt niet gezegd.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Muziek draagt bij tot mysterie 
*Rood licht in het café, vooral opvallend op de 
gezichten van de mensen 
*CU’s van de verschillende mensen in het café die 
Laurence lijken aan te kijken (MCU TOT ECU), 
laatste lijkt in de camera te kijken. Bevreemdend 
effect. 

*Psychose 
*Hallucinatie 
*Eenzaamheid 
*Vervreemding 
*Surrealisme/p
ostmodernism
e 

10. 
13.37-
16.41 
Verjaard
agsfeest 
Laurenc
e 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 
*collega’
s van 
Laurence 
(Monsieu
r 
Lafortun
e, 
Francine
) 
*Zus 
Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Frédérique heeft een verrassingsfeest 
georganiseerd voor Laurences 35e verjaardag. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Muziek doet vermoeden dat Laurence innerlijk 
met zichzelf worstelt, deze contrasteert namelijk 
sterk met de vrolijkheid van het feest.  
*Enkele vertraagde beelden van buitenaf door het 
raam gefilmd 

*Innerlijke 
struggle 
*Vriendschap 
*Liefde 
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*Leerkra
cht van 
Frédériq
ue 
*Moeder 
Frédériq
ue 

11. 
16.42-
18.10 
Intervie
w (3), op 
kerkhof
? 

*Laurenc
e 
*Intervie
wer 

NARRATIEF 
*Laurence loopt op een soort kerkhof. Off screen 
horen we het geluid van een interview. Hij praat 
over een spelletje ‘zo lang mogelijk onder water 
blijven’ dat hij vroeger altijd speelde en won. Hij 
was altijd net een zucht verwijderd van de dood 
voor hij boven kwam.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Vermenging van heden en flashback. Interview 
is nu in de tijd, maar Laurence is nog steeds een 
man op beeld, dus nog steeds flashback van 10 
jaar geleden. 

*Transgenderi
sme 
*Eenzaamheid 
*innerlijke 
struggle 

12. 
18.11-
18.35 
Reclame 
opname 

*Frédériq
ue 
*actrice 
*crewled
en 

NARRATIEF 
Frédérique op haar werk, waar ze productieleider 
is van de opnames van een reclamespot 
. 
CINEMATOGRAFISCH 
*Plotse overgang van Laurence die eenzaam op 
het kerkhof zit naar een reclamespot.  

*/ 

13. 
18.36-
21.56 
Auto 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Opnieuw auto als plaats van romantiek, liefde. 
Laurence en Frédérique zijn weer hun uitbundige 
zelf en drinken champagne. F. heeft een citytrip 
naar NY als cadeau. Wanneer ze wegrijden naar 
een carwash kan ze niet zwijgen. Dat wordt 
Laurence teveel en hij wordt kwaad. Hij roept dat 
ze moet zwijgen en dat hij zal sterven. Even later 
zien we Frédérique alleen de carwash uitlopen.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Onrustig cameragebruik, continu in beweging 
tijdens dialoog 
*Onrustige muziek 
 

*Dronkenscha
p, alcohol 
*Innerlijke 
strijd 
*Liefde 
*Ruzie 
 

14. 
21.57-
27.02 
Thuis- 
het 
gesprek 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Fred start Laurence te ‘beschuldigen’ 
homoseksueel te zijn. Ze stelt hem verschillende 
vragen hieromtrent. Ze is duidelijk in de war en 
kwaad.  
*Toch enige oude humor van het koppel terug te 
vinden in het gesprek, wanneer ze het hebben over 
de coming-out dag van Laurence zeggen ze deze 
op ‘de lijst van dingen die we niet mogen vergeten’ 
te zetten. 
  
CINEMATOGRAFISCH 

*Coming-out 
*Transgender 
*Ruzie 
*Onbegrip 
 



99 
 

*opnieuw onrustige camera die tijdens het gesprek 
van de ene naar de andere persoon beweegt. 
*Vestimentair: Laurence heeft enkel een 
boxershort aan 
*Humor in dialoog, ironisch 
*Eindigt met statisch shot van de twee. F. zit 
ineengezakt tegen de muur en L. zit aan haar zij al 
smekend. 
*Eindigt met zwart beeld en Laurence die vraagt ‘tu 
me déteste’ 

15. 
27.03-
28.39 
Ouderlij
k huis 

*Laurenc
e 
*Moeder 
van 
Laurence 
*Vader 
van 
Laurence 

NARRATIEF 
*Laurence is bij zijn moeder thuis om zijn vrouw 
zijn aan haar te openbaren. Zij vraagt hem eerst 
om de televisie te verzetten want daarvoor heeft ze 
een man nodig en haar echtgenoot kan het niet. 
*We zien dat Laurence vader boven voor de 
televisie zit en niet opkijkt als Laurence bij hem 
komt. Mentale stoornis? 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Opvallend bij de scène met vader is de frontale 
shot vanop/vanuit de tv, waardoor het lijkt alsof 
Laurence en haar vader in de camera kijken 

*Mentale 
stoornis 
*Familie 
 

16. 
28.40-
29.50 

*Frédériq
ue 
*Moeder 
van F. 
*Steph 
(Zus van 
F.) 

NARRATIEF 
*Frédérique legt de situatie van Laurence uit aan 
haar moeder en zus Zij willen het niet begrijpen en 
stellen voor dat ze bij Laurence weggaat 
Frédérique is ten einde raad want ze wil Laurence 
niet verlaten. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Vogelperspectief op F. Machteloosheid. 
*Eerder kikvors op de andere twee personages, 
die hun mening zonder aarzelen verkondigen. 
*In het begin zien we in de helft van het beeld 
muur, zodat we Steph nog niet zien (zus) 
*Bij volledig beeld zien we vreemde, onnatuurlijke 
opstelling van de personages (vooral houding van 
de moeder), het heeft iets weg van theater. 

*Wanhoop 
*Verdriet 
*Transgenderi
sme 
*Onbegrip 
*Vervreemding 
*Machtelooshe
id 
 

17. 
29.51-
33.46 

*Laurenc
e 
*Moeder 
van 
Laurence 

NARRATIEF 
*Laurence ’s moeder is de straat opgelopen. 
Laurence gaat achter haar aan. Ze hebben even 
later een gesprek in de keuken waarin Laurence ’s 
moeder vrij negatief overkomt. Wanneer Laurence 
vraagt of ze nog van haar houdt antwoordt ze ‘word 
je een vrouw of een idioot’, waarop Laurence lacht 
en ze samen een sigaret roken. 
*Hoewel de moeder eerder in het gesprek zei dat 
haar deur gesloten zal zijn als Laurence problemen 
heeft, en dat zij en hij nooit een band hebben 
gehad.  
*De moeder heeft het ook over de vader, die 
telkens hij naar de dokter / het ziekenhuis gaat 
voor check-ups, peepshows bezoekt.   
 

*openbaring 
*transgenderis
me 
*Familie 
*Onbegrip 
*Relatieproble
men 
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CINEMATOGRAFISCH 
*Close up van moeder.  
*gure Wind als achtergrondgeluid 
*Moeder in keuken, off screen geluid van Laurence 
die tv verplaatst in de woonkamer. 
 

18. 
33.47-
34.57 
Laurenc
e en 
Frédériq
ue thuis, 
droom 

*Frédériq
ue 
*Laurenc
e 
*gasten 
aan tafel 
(droom?) 

NARRATIEF 
*Begint met beeld Laurence, opnieuw bij de 
kalender (november 1989), hij lijkt diep in 
gedachten verzonken 
*Droom over Frédérique? 
*Eindigt met antwoordapparaat met een 
boodschap van Frédérique, die schijnbaar een 
tijd niet thuis is geweest. Nu zegt ze echter thuis 
te komen en ‘on va faire ca ensemble’, zijn haar 
besluitende woorden. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Muziek, schaterlachen, zijn de voornaamste 
geluiden. De muziek creëert opnieuw een 
mysterieuze sfeer.  
*Close ups van Frédérique en MCU’s van gasten 
aan tafel die zitten te schaterlachen.  
*Surreëel, overdreven gelach.  

*Surrealistisch 
*droom 
 

19. 
34.58-
37.09 
School 
en auto 
1990 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Laurence wil op school veranderen van kledij 
naar vrouwenkleren. Ze doet dit in het toilet maar 
hoort daar studenten praten over haar, en over 
het feit dat ze hem een sexy leerkracht vinden. 
Hierdoor raakt Laurence van streek en besluit het 
niet te doen. Dit vertelt hij aan Frédérique in de 
auto. Zij stelt haar gerust door te zeggen dat ze al 
30 jaar wacht, dus dat deze ene dag geen 
verschil zal maken.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Begint met beeld, schuin boven Laurence. CU 
maar we zien zijn gezicht niet want zijn hand is 
ervoor. Aan zijn adem te horen is hij in paniek. 
We horen gefluister op de achtergrond. Beeld is 
in begin scène niet te plaatsen. Later verduidelijkt 
dat ze op het toilet zit om haar vrouwenkleren aan 
te doen, maar dan studentes hoort roddelen over 
o.a. haar (als man).  
*Indicatie 1990.  
*camerastandpunt van achter in de auto. 
*Opnieuw onrustig, beweegt tijdens gesprek 
constant van Laurence naar Frédérique 
*Op het einde zwelt muziek aan, die het volgende 
deel van het interview aankondigt. 
*Interview begint al tijdens deze scène (off screen 
geluid) terwijl Laurence en Frédérique kussen 

*Frustratie 
*Paniek 
*Transgender 
*Coming-out 
*Liefde 
*Passie 
*Hulp 
*Ondersteunin
g 

20. 
37.10-
37.53 

*Laurenc
e 

NARRATIEF 
*We horen het vervolg van het interview. Intussen 
zien we een beeld van Laurence die op hetzelfde 

*Transgender 
*Interview 
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Intervie
w (4), 
kerkhof 
in de 
sneeuw 

*Intervie
wer (off 
screen) 

kerkhof als enkele scènes eerder loopt, ditmaal in 
de sneeuw.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*camera volgt Laurence op het kerkhof langs 
achter 
*Daarna MS van Laurence die stilstaat en achter 
zich kijkt 
*Vestimentair: nog steeds mannelijk, hoewel 
heden? 
*Opvallend: hij draagt een koptelefoon 
*Muziek werkt ondersteunend 

21. 37. 
54-38.49 
Badkam
er 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Laurence probeert make-up uit terwijl Frédérique 
haar bijstaat. Frédérique is duidelijk aangedaan 
van de transformatie, maar zegt dat Laurence er 
mooi uitziet, een ondersteuning die zij duidelijk 
nodig heeft. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Close-ups van make up attributen, eerste twee 
beelden faden in elkaar. Lijkt op een presentatie. 
*Close up van Laurences oog in de spiegel, 
zoomt uit en we zien F. op de grond zitten terwijl 
ze Laurence aankijkt 
*Eindshot= LS van buiten te badkamer, we kijken 
door de deur naar binnen (zijkanten zijn zwart).  

*Make-up 
*Transgender 
*Hulp 
*Liefde 

22. 
38.50-
42.36 
Op 
school. 
Coming-
out 

*Laurenc
e 
*Monsieu
r 
*Collega’
s en 
studente
n in de 
school 
en klas 

NARRATIEF 
*Laurence out zich voor het eerst visueel als 
vrouw. Ze draagt make up en vrouwenkleren en 
verschijnt zo voor de klas. Na een lange stilte stelt 
een studente een vraag rond de leerstof. Daarna 
zien we hoe Laurence door de gangen loopt en 
nagekeken wordt door iedereen. In de refter 
spreekt meneer … haar aan met de vraag op het 
een soort opstand is. Waarop Laurence antwoordt 
dat het een revolutie is.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Lang aanhoudend Long shot van de klas, 
Laurence komt binnen, lange stilte. Tot 1 van de 
leerlingen de vraag over de leerstof stelt, dan 
begint up-tempo drummuziek en zoomt de 
camera in op Laurence.  
*Volgende beelden blijft muziek aanhouden. 
Gefragmenteerde beelden van Laurence die door 
de gang wandelt (voeten, benen, achterwerk, 
achterkant)  soort male gaze? 
*Einde dialoog met Lafortune, beelden Lafortune 
die (schater)lacht achtereen gemonteerd, muziek 
die stiller stond weer luider.  
 

*Coming-out 
*Spanning 
*male gaze 
*Revolutie 
*Humor 
 

23. 
42.37- 
44.09 

*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Frédérique gaat shoppen met haar zus. Ze wil een 
pruik kopen voor Laurence om haar eerste coming-

*Transformatie 
*Transgender 
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Winkel *Zus van 
F. 

out dag op school te vieren. Haar zus is het echter 
nog niet eens met F’s manier van handelen 
omtrent de situatie. Frédérique is zichtbaar 
opgewonden 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Camera volgt de twee van achter de rekken, 
realisme in camerawerk. Zij staan niet op 
voorgrond.  
*zoom in naar medium shot naarmate gesprek 
vordert 
*The Sky is the limit quote 
 

*Coming out 
*vloeken 

24. 
44.10-
46.13 
In het 
station 

*Laurenc
e 
*Moeder 
Laurence 

NARRATIEF 
*Laurence gaat zijn moeder verrassen in het 
station met een cadeau. Ze vraagt wanneer ze is 
begonnen zich als vrouw te kleren, waarop zij 
antwoordt vandaag. Ook vraagt Laurence of ze als 
verrassing voor haar vader mee thuis mag komen 
met haar moeder. Haar moeder antwoordt ‘zeker, 
en wat is het volgende, wereldvrede?’. Cynische 
toon, maar toch lacht ze. Net als vlak na het 
moment van Laurence ‘s coming out.   
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Onrustige camera die in 1 shot het dialoog filmt 
tussen Laurence en haar moeder. De camera 
beweegt constant van het ene naar het andere 
gezicht (MCU) en naar het cadeau. 
*Eindigt met MLS van Laurence in het station, we 
zien zijn twijfels bij de situatie op zijn gezicht. 
Intussen off screen al dialoog van de volgende 
scène te horen. 

*Onwennighei
d 
*Transgenderi
sme 
*Cynisme, 
ironie 
 

25. 
46.14-
47.39 
Restaur
ant 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*L. en F. zitten op restaurant. F. doet L. de pruik 
cadeau. Ze zegt dat ze trots is op hem 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Rustige camera in tegenstelling tot vorige 
gesprekken. Statisch van beiden en afwisselend 
*F. voor witte achtergrond en L. voor zwarte. 
Betekenis? 
*Eindigt met beeld gelijkaardig aan 
badkamerscène. We kijken door de deur naar de 
tafel waar ze zitten (wel ELS hier), zijkanten zijn 
zwart. Met dit beeld begint ook volgende scène. 

*Transgender 
*Rust 
*Comfort 
*Trots 
*Liefde 

26. 
47.40-
48.18 
Slaapka
mer 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Laurence en Frédérique zijn samen op hun 
kamer. Symbolische scène zonder gesproken 
dialoog. Fréd schrijft een gedicht over vrijheid op 
de rug van Laurence. Ook spuit ze ‘Liberté’ op de 
muur, over de Mona Lisa poster heen. Ze lachen 
en roken.  
 
CINEMATOGRAFISCH 

*Vrijheid 
*Poëzie 
*Openbaring 
*Geluk 
*Liefde 
*vermenging 
van 
kunstvormen 
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*Symbolische scène rond vrijheid.  
*geen geluid, ondersteund door muziek, 
emotioneel, zacht.  
*Op Laurence ‘s rug schrijft Frédérique een deel uit 
een gedicht van Paul Eluard. Sur la santé 
revenue. Sur le risque disparu. 
Sur l’espoir sans souvenir. 
J’écris ton nom. 
*de titel van het gedicht spuiten ze met graffiti over 
de afbeelding van de Mona Lisa aan de muur. 
Liberté. 

*Intertekstualit
eit 

27. 
48.19-
50.31 
Etentje  

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 
*Zus van 
F. 
*Vriendin 
van zus 

NARRATIEF 
*Etentje met Laurence, Frédérique, Steph en 
Stephs vriendin. Steph doet opvallend cynisch 
over Laurence ‘s transseksualiteit.  
*Frédérique laat de andere drie alleen om naar de 
winkel te gaan, waarna Laurence haar pruik met 
een zucht afzet. Ze zegt deze enkel aan te doen 
om Fred een plezier te doen.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Begint opnieuw met beeld kijken door deur. ELS, 
van zeer ver, door de gang bij F en L thuis. 
*Donker, enkel lamp boven de tafel.  
*Close ups van de gasten 

*Transgender 
*Familie 
 
 

28. 
50.32- 
51.44 
Winkel 

*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Frédérique gaat om boodschappen.  
*Op het einde van de scène lijkt ze erg onrustig en 
gaat ze een toilet binnen. We weten niet waarom.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Onrustige camera die Frédérique volgt terwijl ze 
de boodschappen zoekt, MCU 
*stil, voetstappen te horen en geluid van huilende 
baby op de achtergrond, telefoon. 

*Paniek 
*Rusteloosheid 
*Mysterie 
 

29. 
51.45-
53.52 
Thuis – 
gesprek 
met zus 

*Frédériq
ue 
*zus 

NARRATIEF 
*Steph komt langs bij Frédérique en zoekt voor 
haar het nummer op van Clinic Femina. Vaag over 
wat er scheelt. Zwanger? Link met feit dat ze 
vorige scène in paniek een toilet binnenliep? 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Opnieuw onrustige camera; reflecteert 
gemoedstoestand Frédérique. Ze schrikt 
bovendien zichtbaar en hoorbaar als haar zus 
binnenkomt.  
*dreigende muziek 
*Zoom in op schilderij Isle of Black. Overgang naar 
volgend shot is zelfde beeld (als het is ingezoomd 
tot we geen randen meer zien) maar dan met 
donker licht. 

*rusteloosheid 
*depressie 
*zwangerscha
p 

30. 
53.53-
57.41 

*Frédériq
ue 
*Francin
e 

NARRATIEF 
*Psychologe en collega van Laurence op bezoek 
bij hen thuis. Ze heeft gepraat met Frédérique die 

*Depressie 
*liefde 
*relatieproblem
en 
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Thuis en 
winkel 
2 maand 
later 

*Laurenc
e 
 

thuis zit met een burn-out. Maar Fréd wil niet echt 
meewerken en mist haar zus. 
*Francine geeft een schrift voor de dokter om 
antidepressiva voor te schrijven. Ook vraagt ze 
Laurence of Lafortune (andere collega) hem heeft 
opgebeld, maar ze wil niet zeggen waarom.  
*Ze eindigt haar bezoek met een geruststellende 
‘alles komt goed’ 
*Laurence koopt een lamp voor F. om het interieur 
‘op te warmen’ 
*F. zegt dat ze niet meer lachen samen 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Start met shot schilderij waar vorige scène mee 
eindigde. Zoomt terug uit. 
*Indicatie’ 2 mois plus tard’. 
 

*non-lineariteit 
 

31. 
57.42-
1.02.20 
Vergade
rzaal 
school 

*Laurenc
e 
*Directeu
r 
*Collega’
s 
(waarond
er 
Lafortun
e, 
Francine
) 

NARRATIEF 
*Laurence wordt ontslagen als leerkracht omdat 
enkele ouders klachten hebben. Transseksualiteit 
wordt gezien als een mentale stoornis. Ze 
schuiven hem hieromtrent een artikel onder de 
neus. 
*De directeur probeert de positieve kant van de 
zaak te zien aangezien hij een debuterend 
schrijver is en hij daar nu meer tijd voor kan maken.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*MCU van de personen 
*Statische overzichtsshot (LS) 
*Stabiel cameragebruik. 
*Het woord Eccehomo op het bord. Gevolg door 
een trieste blik van Lafortune met tranen in de 
ogen.  
*Laurence draagt vrouwenkleren 

*Ontslag 
*Transgender 
*Transfobie 
*Mentale 
stoornis 
*Discriminatie 
*Haat 
*Intertekstualit
eit 
 

32. 
1.02.20-
1.04.20 
Werk 
Frédériq
ue 
 

*Frédériq
ue 
*Baas 
*Elise 
(Vriendin 
F.) 

NARRATIEF 
*Frederique heeft een gesprek met haar baas, die 
zegt dat zijn mensen beschikbaar moeten zijn en 
niet enkel op papier. Blijft vaag of dit een ontslag 
is. 
Even later buiten komt ze Elise tegen die haar 
uitnodigt voor een bal, maar Frédérique is duidelijk 
niet in de stemming. 
 
CINEMATOGRAFISCH  
*Begint met filmen schaduwen bij gesprek F. en 
baas 
*Onrustige camera bij gesprek met Elise. 
Cameragebruik komt vaker voor bij F.  
*Uitbundigheid Elise valt op. Ook is ze vestimentair 
opvallend, heel kleurrijk en een roze notitieboekje 
met pluimen.  
 

*Depressie 
*Ontslag 
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33. 
1.04.21-
1.07.16 
Café-het 
gevecht 
 

*Laurenc
e 
*Cafébaa
s 
*Cafégan
ger 
*Man in 
vrouwen
kleren 
 

NARRATIEF 
*Laurence zit op café aan de toog te schrijven 
wanneer een andere klant, een agressief uitziende 
man, een opmerking maakt over zijn uiterlijk. 
Wanneer de man Laurence aanraakt wil zij zich 
verdedigen waarop de man haar in elkaar slaat 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Rood licht zoals in eerdere hallucinatie van 
Laurence, hier in mindere mate 
*Gevecht wordt van heel ver gefilmd, we zien haast 
enkel contouren van de slaande man. Zeer 
esthetisch in beeld gebracht. Vanuit een deur 
kijken we binnen, zelfde beeld dat we vaker zien. 
*Dezelfde muziek, die geregeld terugkomt in de 
film maar voornaamste geluid is het luide ademen 
(vermoedelijk van Laurence) off-screen, past niet 
op geluid gevecht. 
*Slow motion MCU van Laurence die met een 
bloedend gezicht door de straat loopt. Adem die hij 
uitblaast is rook, indicatie van koude.  
*Nog steeds muziek en zwaar ademen als geluid.  
*Afwisseling beelden Laurence met fragmenten 
van schilderij ‘de Kruisdraging’, Bosch. 
Vervormde gezichten en verwrongenheid staan 
symbool voor gevoelens Laurence. 
*Onrustige camerabewegingen wanneer Laurence 
mensen om geld vraagt om te kunnen telefoneren. 
Lukt hem niet. Iedereen loopt hem voorbij.  
*Bij dit laatste wel diëgetisch geluid van Laurence 
die mensen om geld vraagt, maar eerder stil, 
muziek nog steeds bovenhand  
*Zoom op man in vrouwenkleren die vraagt of hij 
een telefoon nodig heeft  
*Sneeuw 

*Haat 
*Racisme 
*Geweld 
*Homofobie 
*Transfobie 
*Schilderkunst 
*Intertekstualit
eit 

34. 
1.07.17- 
1.12.10  
Telefoo
n 
moeder 

*Laurenc
e 
*Moeder 
Laurence 
*Man in 
vrouwen
kleren 
(Simon) 

NARRATIEF 
*Laurence, nog steeds bebloed, belt zijn moeder 
met de telefoon van de man in vrouwenkleren (bij 
hem thuis). Hij vraagt om haar te zien, maar zijn 
moeder wil niet, want ze kan thuis niet weg omdat 
haar man een slechte dag heeft. Ze wil niet dat 
Laurence bij hen thuis langskomt. Ze geeft aan 
boos te zijn omdat Laurence zo lang uit hun leven 
verdwenen was. Laurence zegt dat hij geen 
contact wou tot ze zichzelf was, een vrouw dus. 
Haar moeder zegt dat ze nu eenmaal niet alles kan 
hebben en dat ze haar niet mag manipuleren.  
*Laurence klopt de telefoon kapot uit frustratie en 
verdriet en zakt in elkaar tegen de muur.  
*De man van wie het huis is houdt hem tegen en 
lijkt heel kalm en begrijpend. Hij neemt een EHBO 
doos en begint Laurence ‘s gezicht te verzorgen. 
Hij stelt zichzelf voor als Simon.  
 
CINEMATOGRAFISCH 

*Paniek 
*Rust 
*Hulp 
*Nieuwe 
vriendschap 
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*Nieuwe ruimte, rommelig kantoor, veel boeken in 
rekken en een grote luster 
*Onrustige camerabewegingen 
*Begin gesprek statisch als moeder gefilmd wordt, 
maar naarmate gesprek vordert krijgen 
camerabeelden bij haar zelfde onrustigheid.  
*Wanneer het telefoongesprek gedaan is worden 
camerabewegingen rustiger, maar nog steeds niet 
vast.  
*Vestimentair valt de vrouwelijke kledij van de 
nieuwe man op, alsook zijn tattoos, skelet staat op 
handen en vingers getatoeëerd, nagels gelakt. 
*Close ups van zijkant beiden.  
 
 

35. 
1.12.11-
1.12.50 
Thuis-
Frédériq
ue 

*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Fred zit thuis met een depressie. Ze praat tegen 
zichzelf, herhalend dat het niet erg is.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Donker licht 

*Depressie 
*Eenzaamheid 

36. 
1.12.51-
1.18.11 
Restaur
ant 

*Laurenc
e  
*Frédériq
ue 
*Serveer
ster 
(oude 
vrouw) 
*Volk op 
restaura
nt 

NARRATIEF 
*Laurence en Frédérique gaan brunchen op 
restaurant. Het loopt uit de hand wanneer de 
serveerster te veel vragen stelt over het uiterlijk 
van Laurence. Fred barst uit tegen de serveerster 
in een scheldtirade.  
*Daarna lopen ze samen het restaurant uit en pakt 
Fred een taxi omdat ze wil dat Laurence haar 
alleen laat.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*CU’s tot MS’s van mensen die blikken werpen op 
Laurence ‘s uiterlijk (vrouwenkleren, make-up). 
*Vooral plotse ophouden van geroezemoes als 
Fréd uitbarst is opvallend. Naast haar tirade is het 
stil.  
*Opnieuw onrustige camerabewegingen als ze uit 
het restaurant zijn en Fred wegloopt van Laurence.  

*Ruzie 
*Uitbarsting 
*Woede 
*Angst 
*Transgenderi
sme 
 

37. 
1.18.11-
1.20.01 
Thuis 
 

*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Fred komt thuis, nog steeds overstuur, ze kleedt 
zich woest uit waarna ze naar de badkamer loopt 
en een bad laat lopen. 
*Ze belt Elise voor tickets voor het bal.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Opnieuw onrustige camerabewegingen, past in 
gemoedstoestand F.  
*Long shot van de gang met kleren die Fred 
stapsgewijs op de grond gooide. Op het einde van 
de gang staat Fred naakt te telefoneren terwijl het 
bad loopt. 

*Naaktheid 
*Woede 
*Wanhoop 
*Paniek 

38. 
1.20.02-
1.23.14 

*Laurenc
e 

NARRATIEF 
*Laurence is op bezoek bij de Simon, die hem 
voorstelt aan de ‘girls’. Dit is een groep bestaande 

*Queerness 
*Extravagant 
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Rose 
Familie 
huis 
 

*Rose 
familie 
(mama 
Rose, 
Baby 
rose 
(Simon), 
auntie 
rose, 
Shookie 
rose, 
dada 
Rose,  

uit oudere vrouwen, 1 jongere vrouw en twee 
mannen waaronder Simon, die vroeger op 
Broadway optreedden. Ze bezitten een magazijn 
want met zingen en showbizz kunnen ze de kost 
niet verdienen.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Oude muziek, operamuziek op de achtergrond. 
Diëgetisch 
*Vestimentair kleurrijk, extravagant 
*ruimte is kerk maar dan ingericht. Staat bomvol 
kaarsen, gouden beelden, tronen, planten 
enzovoort.  
*Bevreemdend effect doordat de opstelling van de 
personages zo is dat ze elkaar niet allemaal 
aankijken, terwijl ze wel een gesprek voeren. 
Theaterachtige opstelling, het lijkt een podium, 
kijker is publiek.  
*Gelach overdreven met echo, geeft een dromerig 
effect zoals in vorige psychoses, dromen?, maar 
kan hier ook te maken hebben met de grote ruimte, 
kerk.  
 

*Droombeelde
n 
 

39. 
1.23.15-
1.23.52 
Thuis-
badkam
er 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*F. & L. zitten in de badkamer en maken zich op, 
zwijgend. Laurence vraagt waar Fred aan denkt 
maar ze antwoordt niet. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Lichtjes bewegende camera 
*Af en toe onscherp 

*zorgen 
*relatie 

40. 
1.23.53- 
1.26.49 
Bal 

*Frédériq
ue 
*Gasten 
op het 
bal 

NARRATIEF 
*Frédérique gaat naar het bal waarvoor Elise haar 
uitnodigde. Ze gedraagt zich als een echte diva, 
danst en wordt dronken en kust vervolgens met 
een andere man. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*uptempo popmuziek (Visage, fade to grey) 
*Muziek in combinatie met beelden volk (haren in 
de wind, jaloerse, verbaasde, ontzagwekkende 
blikken) en Frédérique die het bal binnen komt 
geparadeerd en in beeld wordt gebracht als de 
Prom Queen, doen denken aan een reclamespot 
of videoclip.  
*Acteercodes: overdreven, geen reële manier van 
doen op een bal. Waardoor het op in scène gezette 
videoclip lijkt.  
*Beelden bal afgewisseld met scherpe en 
onscherpe beelden van Laurence in en bus. MS.  
*Sterk bewegende beelden wanneer Fréd dronken 
wordt. Spelen met spots licht.  
*Shots wisselen elkaar snel af op de dansvloer, 
maar ritme wordt steeds trager wanneer F. met 

*Bal 
*Dronkenscha
p 
*Bedrog 
*Escapisme 
*vermenging 
genres 
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een vreemde man kust. Beelden worden hierna 
ook slow motion (dronkenschap, bedrog). 
*Laatste beeld Fred die in de nek wordt gekust 
door de vreemde man, fade naar een shot 
(draaiend) van de grote luster aan het plafond, 
waarna dit fade naar zwart beeld.  

41. 
1.26.50-
1.30.30 
Café 
gesprek 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Fred heeft (waarschijnlijk) verteld dat ze Laurence 
meerdere keren heeft bedrogen en vertelt dat ze 
zal verhuizen. 
*Laurence wil dat ze bij haar blijft en heeft speciaal 
voor haar zelfs mannenkleren aangedaan, ze zegt 
haar alles te zullen doen wat ze wil.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Begin dialoog telkens gefragmenteerde close 
ups. Doordat hoofd ander een deel het gezicht 
bedekt 
* Wanneer Laurence (bedwongen) uitvliegt krijgen 
we een eerste overzichtsshot (medium, ze zitten 
aan een tafel) 
*Erna terug naar gefragmenteerde close ups 
*Vanaf moment dat Fred zegt dat ze verliefd is, 
komen er normale close ups, waarbij we het hele 
gezicht zien 
*Even later een volledig frontale close up (ECS) 
van Laurence. Zijn mond is open en er komt een 
vlinder uit. Surreëel? Verbeelding? Symboliek 
*Erna een knipoog van Laurence en opnieuw 
gefragmenteerde close ups.  
*Aanzwellende klassieke muziek 
*Op hoogtepunt muziek zien we een close up van 
de vinger van Laurence (die hij in de lucht steekt) 
met de woorden L’addition s’il vous plait. 
*Deze woorden worden meerdere keren herhaald 
terwijl we ECU’s zien van tranen in Freds ogen, 
Laurence ‘s ogen en mond, de serveerster… 
Ook dit geeft een vreemd surreëel effect.  
*Eindigt met een shot van een deur die dichtgaat 

*Relatiebreuk 
*Bedrog 
*Relatieproble
men 
*Surrealistisch/
magisch 
realisme 

42. 
1.30.31-
1.31.53 
Ouderlij
k huis 

*Laurenc
e 
*Moeder 
*Vader 

NARRATIEF 
*Laurence staat wenend voor de deur. Zijn moeder 
laat hem binnen, gooit de tv stuk op de grond, 
terwijl haar echtgenoot toekijkt. Daarna gaat ze 
met een zwierig gebaar de deur uit, samen met 
Laurence. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Indrukwekkende scène, zonder woorden, enkel 
muziek uit vorige scène die zich verderzet, 
dramatisch 
*deur die daarnet sloot gaat nu open en we zien 
Laurence ’s moeder staan 
*Heel onrustig, sterk bewegend cameragebruik 
met verschillende standpunten. Close ups van 
acteurs, moeder die tv op de grond gooit 

*Verdriet 
*Huwelijksprob
lemen 
*Moeder-
dochter relatie 
*Afscheid, 
vertrek 
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*Als ze naar buiten gaan verschillende shots in 
slow motion van de bewegingen die Laurence en 
haar moeder maken, vooral de zwier waarmee ze 
haar jas aandoet valt op. Bijna op de muziek.  
*Eindigt met shot van iets wat op hele dichte 
sneeuw lijkt, maar het is zo dicht dat het niet meer 
reëel kan zijn. Er wordt gezoomd tot we enkel dit 
zien. We kunnen niet zien wat er achter de sneeuw 
is.  
*Dit beeld gaat over in een beeld van water dat uit 
een douche naar beneden stroomt, hier zien we 
Frédérique (achterkant).  

43. 
1.31.54- 
1.32.12 
Douche 

*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Frédérique staat onder de douche en denkt na 
over de gebeurtenissen. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Op ritme van nog steeds zelfde klassieke muziek, 
verschillende shots van F. onder de douche 
*Veel naakt te zien 
*Acteercode: opnieuw niet zo realistisch, 
verschillende niet samenhangende shots, lijkt 
weer op een soort videoclip.  
 

*twijfel 
*zelfreflectie 
 
 

44. 
1.32.13-
1.34.14 
Intervie
w (5) 

*Laurenc
e 
*Intervie
wster  

NARRATIEF 
*Laurence vertelt in het interview over de niet 
verzonden brieven die hij schreef naar de AZ-
vrouw, hoe hij haar noemt. Dit omdat alles begint 
en eindigt met haar. Hij denkt aan haar als hij 
opstaat en gaat slapen. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Begint met shots (statisch) van de cottage 
waarover hij praat, de plaats waar hij zijn brieven 
schreef. We zien o.a. papiersnippers in een toilet, 
brieven die hij vernietigde en doorspoelde.  
*Daarna onrustig bewegende camera van rommel 
in het huis (sigarettenpeuken, papier,…) 
*geluid interview offscreen 
*Zachte muziek op achtergrond 
* bewegend beeld van laurence (langs achter) die 
in de sneeuw loopt en dingen opraapt 
*Nieuwe ruimtes (huis en rotsachtig besneeuwd 
landschap waar hij door loopt) 
 

*Liefde 
*Verlangen 
*Onbeantwoor
de liefde 
 

45. 
1.34.15-
1.38.59 
Trois-
Rivières
, 1995 

*Frédériq
ue 
*Leo 
(zoon F.) 
*Laurenc
e 
*Charlott
e 
(nieuwe 
vriendin 

NARRATIEF 
*Sprong in de tijd naar enkele Jaren later. Fred en 
Laurence zijn uit elkaar. Charlotte, de nieuwe 
vriendin van Laurence, houdt Fred in de gaten aan 
haar huis en in de supermarkt.  
*Charlotte en Laurence wonen samen in een 
appartement, maar de relatie lijkt niet erg liefdevol 
te zijn.  
 
CINEMATOGRAFISCH 

*Stalking 
*Obsessie 
*Jaloezie 
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Laurence
?) 

*Nieuwe ruimte: huis Frédérique. Strak, modern, 
luxueus.  
*Onzekerheid over wie persoon in de auto is. Het 
duurt even voor haar gezicht wordt getoond.  
*Onrustige camera en muziek 
*Close-up schoenen F. in winkel 
*veel afwisselende beelden vrouw 
*Afwisseling flue en scherp 
*Muziek ondersteunt handelingen 
*Close up armen, jassen wanneer vrouw langs 
Fred loopt en haar aanraakt (arm).  
*Bij close-ups vrouw discontinue montage 
*Nieuwe ruimte: eerder armoedige 
appartementsblok.  
*Dialoog: snel bewegende camera van ene naar 
andere persoon 
*switchen tussen twee ruimtes huis via een muur 
*vestimentair: Laurence heeft lang haar en draagt 
vrouwenkleren 
 

46.1.39.
00-
1.41.30 
Gesprek 
met zus 

*Frédériq
ue 
*Steph 
(zus 
Frédériq
ue 
*Moeder 
Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Fred vertelt Steph dat ze zenuwen heeft voor het 
kerstfeest bij hen thuis. Ze doet haar beklag over 
het feit dat de mensen soms zelfs te vroeg komen 
en te stipt zijn. Ze noemt het provinciaal.  
CINEMATOGRAFISCH 
*constant bewegende camera bij dialoog 
*op het einde statische shots van achter en van 
onderuit (kikvors) grootsheid van huis wordt 
hiermee benadrukt.  

*Huwelijk 
*Traditie 
 

47. 
1.41.31-
1.45.44 
Kerstfee
st bij 
Frédériq
ue 

*Frédériq
ue 
*Laurenc
e 
*familie 
op het 
feest 

NARRATIEF 
*het kerstfeest bij Frederique is volop aan de gang. 
Laurence houdt het huis in de gaten vanuit de auto 
buiten. 
*Wanneer iedereen in haar keuken staat en er een 
glas breekt, reageert ze verveeld en opgejaagd en 
vraagt ze iedereen de keuken te verlaten. 
Wanneer haar zoontje ook nog iets breekt vliegt ze 
uit tegen hem. 
*Als ze alleen in de keuken is komt Steph even om 
te praten, en even later ook haar echtgenoot met 
wie ze lichamelijk heel close is.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*muziek 
*afwisseling onscherp en scherp 
*onrustige camera, volgt Fred die rondgaat met 
hapjes, subjectief vanuit oogpunt Laurence in auto 
*Slow motion gebruik wanneer Fred overdreven 
lacht met grapjes van haar gasten. Geeft het een 
surreëel karakter, zo wordt het duidelijk dat ze 
maar een toneeltje speelt 
*Vlak voor ze de kamer binnengaat vanuit de 
keuken leunt ze tegen de muur (van achter) soort 

*Stalking 
*Obsessie  
*Hypocrisie 
*Ironie 
*ongeluk in 
huwelijk 
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mentale oppepper die ze nodig heeft, ze lijkt elk 
moment te kunnen instorten. 
*Ze lacht ironisch met zichzelf wanneer iedereen 
de keuken uit is. Twee gezichten.  
*Camera blijft onrustig bewegen.  
*Discontinuïteit  
 

48. 
1.45.45-
1.49.08 
Kerstfee
st bij 
Laurenc
e 

*Laurenc
e 
*Charlott
e 
*Vriende
n op het 
kerstfees
t, familie 
Rose 

NARRATIEF 
*Kersfeest bij Laurence en Charlotte met de familie 
Rose.  
CINEMATOGRAFISCH 
*jump cuts 
*onrustige camera 
*zwakke belichting 
*close-ups 
*vestimentair opvallend, broadwaystijl, queer 
*dissolve gebruik naar andere, rustige sfeer 
*dissolve naar zwart 

*kerst 
*vriendschap 

49. 
1.49.09-
1.49.50 
Fred 
thuis 

*Frederiq
ue 
 

NARRATIEF 
*Fréd krijgt post, we weten nog niet wat 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Dikke laag sneeuw. 

*/ 

50. 
1.49.51-
1.50.59 
Restaur
ant 

*Laurenc
e 
*Moeder 
Laurence 
 

NARRATIEF 
*Laurence zit met haar moeder op restaurant. Ze 
vraagt hem langs te komen op haar nieuwe 
woonst. Laurence was vergeten dat ze was 
verhuisd waarop ze ironisch antwoordt ‘You 
changed sex, I changed adress’. 
CINEMATOGRAFISCH 
*close-ups 

*Familie 
*Ironie 

51. 
1.51.00- 
1.51.43 
Fred 
Thuis 

*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Ze opent de post op een nerveuze manier. Het 
blijkt het nieuwste boek van Laurence te zijn. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*witte ruimte huis, chique, luxueus 
*statisch long shot 

*stress 

52. 
1.51.44-
1.53.46 
Restaur
ant 

*Laurenc
e 
*Moeder 
Laurence 
 

NARRATIEF 
*verderzetting gesprek in restaurant. De moeder 
vertelt dat ze hem nooit zag als zoon maar haar nu 
wel ziet als dochter 
CINEMATOGRAFISCH 
*close-ups 

*familie 
*aanvaarding 

53. 
1.53.47-
1.57.05 
Fred 
thuis 

*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Fred leest boek Laurence. Het komt als een slag 
in haar gezicht.  
*Ze leest een hint in een gedicht, waarop ze naar 
buiten gaat en ziet dat een baksteen van haar 
muur roze is geverfd door Laurence. 
*Op het einde belt ze de uitgeverij om een 
boodschap door te geven aan Laurence 
CINEMATOGRAFISCH 
*bewegende close up binnenkant boek en vingers 
Fred 

*surrealisme/m
agisch 
realisme 
*liefde 
*pijn 
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*Surrealistisch beeld van woonkamer met Fred in 
de zetel terwijl ze het boek leest. Er komt een 
enorme watervloed van boven haar hoofd die haar 
kletsnat maakt en de kamer onder water zet. 
*Voor watervloed steeds harder wordende zee 
geluiden. 
*dissolve van beeld woonkamer onder water naar 
beeld lamp die ze ooit kreeg van Laurence.  
*onscherpe beelden van Laurence wanneer ze 
naar buiten gaat 

54. 
1.57.06- 
1.59.56 
Laurenc
e thuis 

*Laurenc
e 
*Charlott
e 

NARRATIEF 
*Charlotte vindt de brief van Fred. Laurence is 
zoals altijd druk bezig met schrijven en heeft zijn 
koptelefoon op waardoor hij niet op haar 
thuiskomst reageert. Charlotte opent de brief. 
Wanneer ze hem leest breekt er iets. Ze neemt 
haar spullen en wil vertrekken maar zwaait eerst 
nog naar Laurence om zijn aandacht te krijgen. Zij 
doet teken dat ze even moet wachten, waarop 
Charlotte nog kwader wordt en vertrekt. De brief 
laat ze achter op zijn tafel.  
 
CINEMATOGRAFISCH  
*Volledige scène in één (onrustig bewegend) shot. 
*Wanneer Laurence de brief leest komt deze in 
grote, paarse letters over het scherm.  

*postmodernis
me 
*woede 
*breuk 
*Uitvergroting 
 

55. 
1.59.57-
2.06.25, 
het 
weerzie
n 
Fred 
Thuis 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Laurence gaat langs bij Fred. Hun weerzien 
begint heel stroef maar al snel barst het uit. Ze 
hebben seks en daarna maken ze een lijst zoals ze 
vroeger altijd deden. De sfeer is uitgelaten en 
lacherig zoals in het begin van de film. Laurence 
vraagt Fred met haar mee te komen, waarop de 
sfeer omslaat. Fred denkt na en beslist het te doen. 
Wanneer ze buitenkomen (in de sneeuw) zien we 
dat Charlotte hen bespioneert.  
CINEMATOGRAFISCH 
*Sneeuw 
*Slow motions wanneer Fred Laurence ‘s jas 
weggooit en op haar springt.  
*Beelden buiten (Charlotte in auto die kijkt hoe 
Fred en Laurence vertrekken) afwisselend 
onscherp en scherp, waardoor we zien dat de 
camera zich in een auto bevindt nog voor we 
Charlotte te zien krijgen.  

*Geluk 
*Humor 
*Uitgelaten 
sfeer 
*Liefde 
*Passie 
*Jaloezie 
 

56. 
2.06.26-
2.08.50 
Isle of 
Black 
1996 
Intervie
w (6) 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Fred en Laurence zijn aangekomen op Isle of 
Black.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Indicatie tijd en plaats: Ile au noir, 1996 
*postmodern? Ze lopen arm in arm door een straat, 
er is sneeuw en overal rond hen vliegen kleren in 
allerlei kleuren. Kleurrijk spektakel, ondersteund 
door uptempo muziek.  

*liefde 
*postmodern 
*uitgelatenheid 
*vrijheid 
*passie 
*flashback/flas
hforward 
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*Ze lopen in slow motion 
*off screen telefoongesprek Fred en haar zoon en 
man. Terwijl we het landschap snel voorbij zien 
flitsen als vanuit een auto.  
*Off screen deel interview Laurence in flash 
forward, hij vertelt de interviewster over een vriend 
van mama Rose die vroeger een vrouw was en nu 
op Isle of Black woont met zijn vrouw. Laurence wil 
hen gaan bezoeken om te kijken of het kan, een 
relatie behouden met een transgender.  

57. 
2.08.51-
2.09.34 
Danscaf
é Isle of 
Black – 
Fred 
thuis 

*Frédériq
ue 
*Laurenc
e 
*cafégan
gers 
*Freds 
echtgeno
ot 
*Charlott
e 

NARRATIEF 
*Laurence en Fred zijn in een café aan het dansen. 
Laurence vraagt Fred of het goed is bij zijn 
vrienden langs te gaan. Hij vertelt er niet bij dat het 
om een transgender gaat. 
*Bij Fred thuis belt Charlotte aan en Freds 
echtgenoot opent de deur. 
CINEMATOGRAFISCH 
*donkere belichting danscafé, uitgelaten sfeer 
*on-screen muziek 
*scheef camerastandpunt, bewegelijk bij Fred 
thuis 

*Uitgelaten 
sfeer 
*Nachtleven 
*Bedrog 
 

58. 
2.09.35-
2.16.10 
Alexand
er en 
vrouw 
thuis- 
Isle of 
Black 

*Charlott
e 
*Echtgen
oot 
Frédériq
ue 
*Frédériq
ue 
*Laurenc
e 
*Alexand
re 
*Vriendin 
Alexandr
e 

NARRATIEF 
*Fred en Laurence zijn op bezoek bij de vriend van 
Laurence, Alexandre, die van geslacht is 
veranderd. Fred komt dit te weten wanneer ze met 
zijn vrouw in de keuken staat te praten. Ze is erg 
geschrokken.  
*Ze belt in de gang met haar echtgenoot. In het 
begin houdt ze een leugen vol, namelijk dat ze weg 
is voor haar werk, maar haar echtgenoot geeft aan 
dat hij weet via Charlotte dat ze weg is met 
Laurence. Hij zegt haar dat ze kan doen en laten 
wat ze wil en dat ze wel zullen praten wanneer ze 
terugkomt 
*In het gesprek met Alexandre en zijn vrouw vraagt 
Fred of zij dan altijd lesbisch was. De vrouw zegt 
dat gender voor haar niet veel betekent maar dat 
ze gewoon haar hart volgt en verliefd wordt op een 
persoon, of dat nu een man of een vrouw is. Zij en 
Alexandre zijn nooit uiteen gegaan.  
*Alexandre voelt zich aangevallen doordat Fred 
zegt dat zij het gevoel heeft haar altijd te moeten 
verstoppen voor ‘de waarheid’.  
CINEMATOGRAFISCH 
*Nieuwe ruimte: keuken bij Alexandre, heel druk, 
klein, ouderwets, met veel planten en foto’s aan de 
muur 
*Donkere belichting tijdens telefoongesprek 
waardoor we Freds gezicht amper zien 
*Net na telefoongesprek onrustig bewegende 
camera (close up van donker gezicht) gevolgd 
door statisch long shot van Fred die tegen de muur 
leunt en van de kaart is, hier zien we haar wel 
goed. 

*Transgender 
*Bedrog 
*Vrijheid 
*Relatieproble
men 
*genderinstabil
iteit 
*Liefde 
*Panseksualite
it 
*Verwerpen 
heteronormativ
iteit 
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59. 
2.16.11 -
2.21.56 
De ruzie 
– Isle of 
Black 

*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 

NARRATIEF 
*Laurence en Fred hebben een ruzie over het 
bezoek dat ze gebracht hebben en de opinie van 
het andere Koppel rond de transseksualiteit. 
Laurence staat achter hen maar Fred niet. Ook 
vraagt Fred wie Charlotte is, omdat zij naar haar 
huis is gekomen en hen heeft verraden. 
*De ruzie gaat verder tot een breekpunt waar Fred 
zegt dat ze een man wil en laurence in het gezicht 
slaat, waarop hij cynisch antwoordt ‘cheap shot’. 
Ze houdt van hem, zegt ze, meer dan van haar 
eigen kind, maar ze is niet gemaakt voor dit leven.  
CINEMATOGRAFISCH 
*Ruzie in één shot gefilmd dat constant beweegt 
tussen de twee personages, onrustig. 
*veel close up gebruik 

*Ruzie 
*Woede 
*Geweld 
*Depressie 
 

60. 
2.21.57 
2.23.26 
Boot 
+Intervie
w  
 (7) 

*Frédériq
ue 
*Laurenc
e 
*Intervie
wster 

NARRATIEF 
*Fred wordt wakker maar Laurence is er niet. 
Laurence zit op een boot op de terugweg. 
*We horen het begin van het interview waarin de 
interviewster prikkelbaar is omdat Laurence 45 
minuten te laat is. Laurence wil het goedmaken 
door haar iets aan te bieden om te drinken maar zij 
wil het niet. 
CINEMATOGRAFISCH 
*Landschappen 
*Laurence op de boot met zijn haren en jas in de 
hevige wind 
*Off-screen begin interview 

*/ 

61. 
2.23.27-
2.25.58 
Intervie
w (7) 
Montréa
l 1999 

*Laurenc
e 
*Intervie
wer 

NARRATIEF 
*Het interview loopt niet erg vlot omdat Laurence 
niet rechtlijnig antwoordt op de vragen. Hij stelt zelf 
vragen waarop de interviewster prikkelbaar 
reageert. Laurence zegt dat ze haar nog geen 
enkele keer recht in de ogen heeft gekeken. Ze 
kijkt hem in de ogen en vraagt of uiterlijk er veel toe 
doet voor hem, waarop hij vraagt of zuurstof 
belangrijk is voor je longen.  
CINEMATOGRAFISCH 
*close ups thee, recorder, … 
*Laurence ‘s gezicht wordt nooit volledig getoond, 
altijd MS maar van achter een voorwerp waardoor 
een deel van het beeld bedekt is. 
*Laurence draagt vrij zware make-up 
 

*/ 

62. 
2.25.59-
2.27.00 
Nieuw 
Huis 
Laurenc
e 

*Laurenc
e 
*Huisbaa
s 

NARRATIEF 
*Laurence gaat kijken naar een nieuw appartement 
en wordt rondgeleid door een enthousiaste 
huisbaas 
CINEMATOGRAFISCH 
*vestimentair: Laurence is kortgerokt en draagt 
hakken.  

*/ 

63. 
2.27.01-
2.27.14 

*Laurenc
e 

NARRATIEF 
*Verdergaan van interview 
CINEMATOGRAFISCH 

*/ 
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Intervie
w (8) 
offscree
n 

*Vriende
n 
Laurence
(Rose) 

*MCU’s van de familie Rose zonder geluid, ze 
lachen hard, grote gelaatsuitdrukkingen, 
overdreven acteerwijze zoals altijd bij hen.  

64. 
2.27.15-
2.28.27 
Nieuw 
huis 
Laurenc
e 

*Laurenc
e 
*Buurjon
gen 

NARRATIEF 
*Laurence heeft het appartement genomen en 
staat op het balkon. De buurjongen staat op zijn 
balkon en groet haar. Wanneer zijn telefoon binnen 
gaat en hij dus moet weggaan werpt hij haar een 
kushandje toe. Laurence is zichtbaar geflatteerd 
CINEMATOGRAFISCH 
*MCU Laurence 
*Kikvors buurjongen (verdieping hoger, standpunt 
Laurence) 
*Shots natuur met zoom. Uitzicht van balkon 
*vestimentair: gelakte nagels, jurk Laurence 

*/ 

65. 
2.28.28- 
2.29.58 
Intervie
w (10) 

*Laurenc
e 
*Intervie
wster 
*2 
onbeken
de 
mannen 

NARRATIEF 
*Het interview gaat verder. Laurence kijkt naar 
buiten en schrikt als hij twee mannen ziet 
(homoseksueel?) die tegenover elkaar staan, even 
later lacht hij weer. Niet duidelijk waarom. Laatste 
zin die we horen is ‘qu’est ce que vous recherchez 
Laurence Alia, zoals in begin van de film, cirkel is 
rond?  
CINEMATOGRAFISCH 
*geluid interview wordt overstemd door 
dramatische, off screen pianomuziek wanneer 
Laurence naar buiten kijkt 
*Zoom op Laurences gezicht van MCU naar CU.  
*afwisseling tussen scherpe en onscherpe beelden 
als hij door raam kijkt.  

*/ 

66. 
2.29.59-
2.30.27 
Intervie
w (11) 
off 
screen 

*Frédériq
ue 
*Echtgen
oot 
Frédériq
ue 
*Leo 
(zoontje) 
*Laurenc
e 
*Intervie
wer 

NARRATIEF 
*De interviewster vraagt naar de AZ vrouw. 
Intussen zien we beelden van Fred en haar zoontje 
in hun huis.  
CINEMATOGRAFISCH 
*off screen geluid, beelden zonder diëgetisch 
geluid Wel muziek 

*liefde 
*familie 

67.2.30.
28-
2.31.35 
Danscaf
é 

*Laurenc
e 
*Steph 

NARRATIEF 
*Laurence ontmoet Steph in de toiletten van een 
dancing Hij vraagt hoe het met Fred is Ze blijkt 
gescheiden te zijn en woont terug in Montreal. 
Steph geeft haar nummer dat nu veranderd is en 
eindigt op 1987, het jaar waarop Laurence en Fred 
elkaar ontmoetten op de set. Laurence heeft 
zichtbaar hoop gekregen en is gelukkig.  
CINEMATOGRAFISCH 
*Rood licht, donker.  
*Nieuwe ruimte: toiletten dancing, veel spiegels 

*/ 
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68. 
2.31.36-
2.38.54 
Intervie
w (12) 
off 
screen + 
café 
weerzie
n 

*Intervie
wer 
*Laurenc
e 
*Frédériq
ue 
*Cafébaa
s 

NARRATIEF 
*De interviewster vraagt hoe het weerzien na 3 jaar 
met de AZ vrouw (Fred) eruit zag. We zien hiervan 
beelden. Laurence en Fred ontmoeten elkaar 
opnieuw na drie jaar in een café. Ze hebben het 
over vroeger en hoe hun relatie altijd gedoemd is 
geweest omdat ze outcasts zijn. Wanneer Fred 
naar toilet gaat, verlaat Laurence het café.  
CINEMATOGRAFISCH 
*begin en einde off screen geluid interview 
*veel zoomgebruik beelden, veel close-ups 
*slow motion beelden op het einde wanneer ze 
beiden apart buiten lopen in hevige wind.  
*Veel wind die bladeren rond hen doet opvliegen 
*muziekbegeleiding, geen diëgetisch geluid op 
einde 

*Vermenging 
heden en 
verleden 
*herinneringen 
*liefde  
 

69. 
2.38.55-
2.39.53 
Intervie
w (13) 

*Laurenc
e 
*Intervie
wer 

NARRATIEF 
*Afronding van het interview. De interviewster 
vraagt of Laurence een zelfzekere vrouw is. Ze 
zegt van niet, maar wel vastberaden. De 
interviewster kijkt door het raam en zegt dat de 
herfst eraan komt. Waarop Laurence mijmerend 
antwoord ‘ja de herfst’. Denken aan vorige scène 
met de bladeren.  
CINEMATOGRAFISCH 
*Dissolve van Laurence gezicht op einde naar Fred 
zoveel Jaren terug, toen ze Laurence nog niet 
kende 

*Mijmeren 
*Nostalgie 

70. 
2.39.54-
2.42.39 
Eerste 
ontmoet
ing 
Laurenc
e en 
Fred, 
werk 
Fred.  

*Frédériq
ue 
*Laurenc
e 
*Crew  

NARRATIEF 
*We zien hoe Frédérique en Laurence elkaar voor 
het eerst ontmoetten op de set. Laurence neemt 
initiatief 
CINEMATOGRAFISCH 
*Quote titel: ‘C’est Laurence Anyways.’ 
*Flashback naar moment dat ze elkaar 
ontmoetten.  
*hij geeft haar een stukje ijzer in de vorm van een 
vlinder voor een weddenschap, zij denkt dat het 
een wolk is. Dat feit minimaliseert zijn plezier zegt 
hij. Een zinnetje dat in de rest van de film steeds 
terugkeert.  
 

*Verleiding 
*Humor 
*Verliefdheid 
*Prille liefde 
*Flashback 

 

L’INCONNU DU LAC 
 

TIJD PERSO
NAGES 
 

-NARRATIEVE LIJN/PLOT 
- CINEMATOGRAFISCHE ELEMENTEN 

THEMA’S 

1. 00.00- 
10.32 
DAG 1  
(het 
meer) 

*Franck 
*Michel 
*Henri 
*Kennis 
van 

NARRATIEF 
*Franck (hoofdpersonage) gaat naar het meer 
waar hij regelmatig komt en slaat een praatje met 
een kennis. Hij gaat zwemmen en ontmoet Henri, 
een oudere man die net weg is bij zijn vrouw. Ze 

*Homoseksuali
teit 
*Meer 
*Naakt 
*Erotiek 
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Franck 
(naam 
ongeken
d) 
*Andere 
mannen 
aan het 
meer en 
In het 
bos 

praten over wat ze beiden doen in het leven. Als 
Franck echter Michel in het oog krijgt, een knappe, 
jonge man, verlaat hij Henri om Michel te volgen 
naar het bos. In het bos is het normaal dat 
verschillende mannen de liefde bedrijven, het 
meer is een cruising spot voor homoseksuele 
mannen. Ze komen hier om seks te hebben met 
wisselende partners. Er is geen verborgenheid of 
schaamte. Franck ziet dat Michel seks heeft met 
een andere man. Michel ziet Franck echter en kijkt 
hem in de ogen en lacht. Hierop loopt Franck weg. 
  
CINEMATOGRAFISCH 
*Geen gebruik van muziek, enkel diëgetisch geluid 
(omgeving, conversaties) 
*Veel gebruik van lange en statische shots 
*Minimale camerabeweging in water 
*Meer geluid van wind wanneer Franck Henri in het 
vizier krijgt 
*Ook bewegende camera (subjectief?) wanneer 
Henri het bos in loopt (blik Franck die hem volgt).  
*Eerste shot (parking in verlaten landschap, 
verschillende auto’s tussen de bomen) zal 
regelmatig terugkeren.  
*Frontaal in beeld brengen van penissen 
*Regelmatig naakt in beeld 
*Eindigt met Long Shot van de omgeving, het 
meer.  

*Seks 
*Verleiding 
*Afgelegen 
plaats 
*Naturisme 
*Cruising 
*Promiscuïteit 
 
 

2. 10.33- 
28.11 
DAG 2 
2.1 
Overdag 
2.2 
Avond/n
acht 

*Franck 
*kennis 
van 
Franck 
*Henri 
*Michel 
*Vriend 
van 
Michel 
*Eric 
*Cruising 
flirt 
Franck 
(oudere 
man) 
*Mannen 
aan het 
meer 

NARRATIEF 
2.1 Franck komt opnieuw naar het meer. Hij gaat 
een gesprek aan met Henri. Het gaat onder andere 
over zijn geaardheid. Volgens Henri bestaan er 
niet veel ‘echte’ homoseksuelen, en als er zijn, dan 
gedragen ze zich vrouwelijk waardoor ze 
gemakkelijk te herkennen zijn.  
Hierna gaat Franck zwemmen omdat hij Michel 
wat verderop ook in het water ziet gaan. De twee 
beginnen een gesprek terug aan de kant, maar 
daar komt de jaloerse vriend van Michel snel een 
einde aan maken. 
*Franck ontmoet een andere man in de bossen 
met wie hij seksuele betrekkingen heeft. Een 
andere man masturbeert terwijl hij hen bekijkt tot 
Francks nieuwe sekspartner hem wegstuurt. 
2.2 Vanuit het bos heeft Franck zicht op het meer 
waardoor hij getuige is van de moord. Michel 
verdrinkt zijn vriend. Franck blijft Michel nog even 
in de gaten houden voor hij naar huis vertrekt. 
  
CINEMATOGRAFISCH 
*Start met zelfde shot (statisch, geïmproviseerde 
parking) als eerste sequentie 
*Zelfde beginstramien als eerste sequentie, 
Franck die aankomt met de auto en via het bos 
naar het meer wandelt 

*Afgelegen 
plaats 
*Naakt 
(mannelijk) 
*Naturisme 
*Erotiek 
*Stereotyperin
g 
*Seks 
(expliciet) 
*Voyeurisme 
*Hunkering 
*Ontluikende 
liefde 
*Jaloezie 
*Relatie 
*Cruising 
*Geweld 
*Moord 
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*Gebruik van blikken als hij op het strand komt, alle 
anderen kijken hem aan, verschillende shots 
naakte mannen 
*Blikken van mannen die opnieuw allen naakt zijn. 
Naaktheid opnieuw expliciet en frontale shot van 
penis weer aanwezig 
*Lange en statische shots. Dialoog vanuit 1 shot 
gefilmd, medium, twee partijen frontaal in beeld 
*Close ups tijdens seks van gezicht en penis, 
tijdens ejaculatie, zeer expliciet (gebruik 
gemaakt van stand-ins) 
*Long shot van moord. Duidelijk vanuit standpunt 
Franck die zich in de bossen bevindt. We zien in 
het shot bomen. Franck bespioneert de twee in het 
water. 
*Opmerkelijk lange moordscène zonder in close 
up te gaan. Blijft statisch longshot van het meer 
met minimale beweging camera als Michel naar de 
kant zwemt  
*Verdere camerabeweging wanneer Michel gaat 
zitten op zijn handdoek, opnieuw verduidelijking 
POV omdat we het als kijker zien vanuit het bos 
(struiken die voor camera hangen) 
*verschillende lange omgevingsshots (statische 
long shots) avondlucht, bomen, meer 
*natuurlijke belichting, steeds donkerder naarmate 
avond vordert. Vaak enkel silhouetten te zien, 
soms zelfs enkel geluid te horen wegens te 
donker. Realisme 
 

3. 28.12-
32.46 
DAG 3 

*Franck 
*Henri 
*Mannen 
bij het 
meer 

NARRATIEF 
*Franck komt naar het meer maar Michel is er niet. 
Hij spendeert de dag met Henri. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Opnieuw zelfde shot parking 
*Shot van handdoek van slachtoffer die 
onaangeroerd is blijven liggen als verwijzing naar 
de moord. 
*Camera beweegt en speurt omgeving af, point of 
view Franck. Verschillende naakte mannen.  
*Eerste close up van Henri op einde dialoog. 
*Wanneer ze praten nooit close-ups gebruikt, wel 
frontale medium shots en medium shots van 
achter hen.  

*Afgelegen 
plaats 
*Liefde 
*Cruising 
*Eenzaamheid 
*Naaktheid 

4. 32.47-
42.31 
DAG 4 
4.1 
overdag 
4.2 
Avond/n
acht 

*Franck 
*Kennis 
Franck 
*Andere 
mannen 
aan het 
meer en 
in het 
bos 
*Eric 

NARRATIEF 
4.1. Franck komt aan bij het meer en gaat 
zonnebaden samen met een kennis die hij er vaak 
tegenkomt. Hij gaat zwemmen al is hij niet op zijn 
gemak. Ook gaat hij het bos in (op zoek naar 
Michel vermoedelijk) waar de masturberende man 
die andere koppels bespiedt seksuele aanstalten 
maakt die Franck afwijst.  

*Afgelegen 
plaats 
*Angst 
*Liefde 
*Verliefdheid 
*Homoseksuali
teit 
*Obsessie 
*Seks 
*Cruising 
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*Michel 4.2. Michel is aangekomen aan het meer en na zijn 
zwempartij komt hij bij Franck zitten. Ze kussen en 
hebben seks aan de oever van het meer 
*Bij het afscheid maakt Michel terloops een 
opmerking over Francks auto, teken dat hij de auto 
gisteren heeft gezien na de moord en dus weet dat 
Franck getuige was? 
 
CINEMATOGRAFISCH 
4.1. *Opnieuw frontale beelden van penissen 
(Franck, kennis en andere man die op handdoek 
liggen) 
*Contrasterend met statische shots en minimale 
camerabeweging is onrustig cameragebruik (POV 
Franck) wanneer hij in meer zwemt. Hij was 
immers getuige van een moord in het meer. 
4.2 *Long shot van Michel die naar de kant zwemt 
en water uitkomt, camera beweegt minimaal (volgt 
Michel) als hij dichter komt, om te eindigen in MS 
kikvorsperspectief van Michel (geeft hem een 
zekere macht over Franck, vanuit wiens POV we 
hem zien). Franck zit op zijn handdoek 
*Enkele contrastrijke shots na seksscène 
*Hard, diëgetisch geluid 
*Nog steeds vrij expliciet, maar minder getoond 
dan bij vorige seksscène 
*Tijdens seks beelden van omgeving, natuur 
*Eerste scène waar namen worden genoemd 
*Natuurlijke belichting, hoe donkerder het wordt, 
hoe minder we zien. Bij afscheid aan auto’s zien 
we bijna niets. 
*Shot van de maan tussen de bomen als ze naar 
parking lopen.  
*Eindigen met twee shots van water, eerst een met 
oever, daarna enkel water, houdt vrij lang aan. 
Verwijzing naar moord die daar is gebeurd  
 
 

*Naaktheid 
*Verlangen 
*Verleiding 
*Erotiek 
*Spanning 

5. 42.32- 
50.11 
DAG 5  

 *Franck 
*Eric 
*Nieuwe 
vriend 
Eric 
*Henri 

NARRATIEF 
*Franck komt aan het meer en ziet dat Henri er 
vandaag is. Hij loopt naar hem toe en passeert 
daarbij Eric(masturberende man uit vorige 
scènes), wanneer hij hallo zegt reageert zijn 
nieuwe vriend heel jaloers en bezitterig.  
*Wanneer Michel aankomt verlaat Franck Henri. 
De twee gaan meteen naar het bos om daar seks 
te hebben.  
*Na de seks vraagt Franck om de hele nacht bij 
elkaar te blijven maar Michel wil dit niet. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Opnieuw start met zelfde long shot parking 
*Opnieuw blikken in zijn richting van verschillende 
mannen aan het meer (verschillende long shots). 
Altijd zelfde stramien doorlopen bij begin van dag. 

*Afgelegen 
plaats 
*Naaktheid 
*Homoseksuali
teit 
*Jaloezie 
*Vriendschap 
*Seks 
*Homoseksuali
teit 
*Cruising 
*Liefde 
*verliefdheid 
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*Zeer expliciete seksscène, zeer lang. Close-ups 
van seksuele handelingen gebruikt 
*Seks vanuit verschillende standpunten, veel close 
ups en medium shots 
*Diëgetisch geluid.  
*Omgeving getoond tijdens seksscène, op enkele 
meters van hen, hebben ook andere mannen 
seksuele betrekkingen. Bos is ruimte voor seks.  
*Na seks zijn er verschillende shots van de 
omgeving /natuur terwijl ze liggen te praten. 

6. 50.12-
53.19 
DAG 6 

*Franck 
*Henri 

NARRATIEF 
*Franck komt bij het meer maar dat is vandaag 
bijna verlaten. Henri is er alleen en vertelt hem dat 
er een lichaam is gevonden.  
*Terugkerend shot parking maar nu zonder 
auto’s, overdag. Dit voorspelt dat de moord is 
uitgekomen, lichaam gevonden 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Kikvorsperspectief Long shot van helikopter 
gevolgd door Franck (ls) die in het bos staat en 
naar boven kijkt.  
*Verschillende shots van omgeving meer, nadruk 
op leegte, geen volk aanwezig. We zien enkel 
Henri lopen.  
*statische shots dialoog en meer dat er vredig bij 
ligt.  
*ELS helikopter 

*Afgelegen 
plaats 
*Misdaad 
*Verdrinking 
*Onzekerheid 
*Spanning 
*Angst 
*verlatenheid 

7. 53.20-
58.56 
DAG 7 

*Franck 
*kennis 
Franck 
*Michel 
*Inspecte
ur 
Damrode
r 

NARRATIEF 
*Franck komt aan bij het meer en zijn kennis is er 
ook. Ze praten over de verdrinking. Franck doet 
alsof hij van niets weet. 
*Als Michel aankomt gaan ze met hun tweetjes het 
bos in, daar komt de inspecteur hun liefdesspel 
verstoren om vragen te stellen. 
*Na de vragenronde liggen ze samen in het bos en 
praten ze over het slachtoffer. Michel vraagt 
waarom Franck loog over het feit dat hij het 
slachtoffer nog nooit had gezien, hij vertelt hem dat 
het de bezitterige man was van de eerste keer dat 
hij en Franck tegen elkaar spraken. Franck zegt 
hem niet herkend te hebben. Op zijn beurt vraagt 
Franck waarom Michel zei dat hij de man amper 
kende. Zijn verklaring hiervoor is dat hij discretie 
wil over het feit dat hij komt cruisen bij het meer.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Dit keer 3 auto’s in eerste shot parking wanneer 
ook Franck aankomt. Na 1 dag alweer volk aan de 
cruising spot dus.  
*Bij aankomt aan meer weer shots die wijzen op 
verlatenheid 
*Camerabeweging bij kusscène in bos, beweegt 
van bomen (veel geluid van wind) naar Franck en 
Michel 

*Afgelegen 
plaats 
*Verlatenheid 
*Liefde 
*Vriendschap 
*Angst 
*Misdaad 
*Verdrinking 
*Spanning 
*Seks 
*Naaktheid 
*Cruising 
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*Statische shots voor het overige. Dialogen in MS, 
medium close up, inspecteur altijd apart getoond; 
F en M met twee. 
*Close up van de foto van het slachtoffer die 
Franck vasthoudt 
*Inspecteur verdwijnt terug in typische houding 
(handen op de rug) en in het bos.  
*Statisch shot van gesprek tussen M en F over het 
slachtoffer, ze liggen naakt neer in het bos 
*Kikvorsperspectief shot van Michel die zich 
aankleedt 
*Long shot (langs achter) als ze arm in arm 
wegwandelen uit het bos, clichébeeld.  

8. 58.57-
1.08.45 
DAG 8 

*Franck 
*Michel 
*Henri 
*Mannen 
bij het 
meer 

NARRATIEF 
*Franck komt aan bij het meer. Na Michel te 
hebben begroet gaat hij een praatje slaan met 
Henri, die zich vandaag niet zo goed voelt maar 
niet zegt waarom (gevoelens voor Franck die een 
vriend heeft nu? Ongerustheid?) 
*De inspecteur komt het gesprek verstoren om 
Franck nog wat vragen te stellen. Verdenking? Hij 
stelt even later ook vragen aan Michel, die we niet 
te horen krijgen 
*Even later hebben Michel en Franck een gesprek 
in het bos (na de seks, ze liggen beiden naakt). 
Franck maakt insinuaties over de onverschilligheid 
van Michel met betrekking tot de dood van zijn ex-
vriend. 
*Als ze ’s avonds bij zonsondergang aan het meer 
zitten en alleen zijn wil Michel zwemmen maar 
Franck niet. Michel gaat alleen in het water maar 
even later besluit Franck toch ook te gaan 
zwemmen. Hij ziet er heel nerveus uit. 
*Michel zwemt naar hem toe en kust hem vrij 
agressief waardoor beiden onder water gaan, zeer 
spannend moment. Maar er gebeurt niets 
bijzonders. Even later hebben ze seks aan de 
oever van het meer.  
*Bij de auto hebben ze oude discussie, Michel wil 
niet bij Franck eten of slapen.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Opnieuw een normaal aantal auto’s in eerste 
shot. De angst voor de verdrinking van de 
zwemmer lijkt te vervagen. Zelfde stramien bij 
begin sequentie (aankomen, door bos wandelen, 
bij strand aankomen en blikken mannen in richting 
Franck). 
*Frontaal beeld penis 
*Shot van Franck die aankomt en Michel kust  en 
meteen erna shot van Henri die zijn hoofd draait ( 
extreme long shot). Extra nadruk op eenzaamheid 
van Henri, zijn gevoelens voor Franck. 
*Bij dialoog F en H zelfde statische 
camerastandpunt als altijd, MS 

*Afgelegen 
plaats 
*Naaktheid 
*Cruising 
*Liefde 
*Homoseksuali
teit 
*Eenzaamheid 
*Misdaad 
*Moord 
*Natuur 
*Spanning 
*seks 
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*Kikvors inspecteur (verdenking op Franck, 
machteloosheid?) 
*Dialoog met inspecteur afgewisseld met ELS van 
Michel die ligt te zonnen en zijn zwembroek heeft 
aangetrokken 
*In achtergrond gesprek loopt Henri weg.  
*Shots van natuur (kikvors van boomtoppen, veel 
geluid van wind), ELS van Michel die wordt 
ondervraagd, we horen het gesprek niet.  
*MCU van Franck die aan het water zit, gevolgd 
door beelden van het water, het meer.  
*Kikvors van boomtoppen met zon (POV michel 
als ze in het bos liggen, naakt) 
*kikvors Michel (pov Franck) 
*Zonlicht zorgt voor onzuiverheid in beeld 
*Nadruk geluid op zware ademhaling Franck als hij 
toch het meer in gaat, spanning.  
*Close ups Franck in water, spanning.  
*mcu tot ELS van de twee in het water. 
*Opnieuw contrastrijk shot (long shot) als ze seks 
hebben bij de oever.  
*Natuurlijke belichting bij avond en nacht, donker.  

9. 
1.08.46- 
1.22.55 
DAG 9 
9.1 
overdag 
9.2 
avond 
9.3 
nacht 

*Franck 
*Oudere 
man, 
cruise 
partner 
*Inspecte
ur 
*Henri 
*Michel 
*Eric 

NARRATIEF 
9.1  
*Franck komt bij het meer. De man waarmee hij de 
avond van de moord seks had vraagt of Franck 
tegen de inspecteur heeft verteld dat hij er ook was 
die avond. We zien de inspecteur in de richting van 
Henri lopen. 
Even later gaat Franck bij Henri zitten. Henri zegt 
dat hij verliefdheid voelt voor Franck maar niet met 
hem naar bed wil. Hij geeft aan zich zorgen te 
maken om de situatie met Michel. Hij vindt Michel 
vreemd en de inspecteur heeft hem veel vragen 
gesteld over zowel Michel als Franck. 
Michel verstoort het gesprek en neemt Franck 
mee. Michel wil seks maar Franck heeft geen zin. 
Hij vraagt zich af waarom Michel zo jaloers doet en 
wat er gaande was met zijn vorige vriend. Ze 
worden opnieuw bekeken door de masturberende 
man. Michel vraagt hem vriendelijk weg te gaan en 
terug te komen wanneer ze seks hebben. Na het 
gesprek gaat Michel echter weg 
 
9.2 
Eric wil seks met Franck. Franck weigert eerst 
maar laat hem uiteindelijk toch begaan. Wanneer 
Franck is klaargekomen geeft Eric hem een 
compliment over zijn penis, schudt hij zijn hand en 
gaat weg. De banaliteit van de situatie wordt 
hiermee benadrukt.   
9.3 De inspecteur komt Franck vlak voor hij 
vertrekt nog wat vragen stellen (bij de auto). Hij 
vermoedt dat Franck meer weet maar die lost 
niets. Hij verplicht hem de volgende dag naar het 

*Afgelegen 
plaats 
*Cruising 
*Verliefdheid 
*Liefde 
*Relatie 
*Geheimen 
*Spanning 
*Voyeurisme 
*Seks 
*Homoseksuali
teit 
*Eenzaamheid 
*Cruising 
*Alledaagsheid
, banaliteit van 
seks 
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politiebureau te komen om samen over de details 
te gaan.  
Als de inspecteur weg is komt Michel. Hij gelooft 
dat Franck nog steeds van hem houdt en ze 
knuffelen.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
9.1 
*Eerste sequentie die niet begint met shot van 
parking maar shot van Franck die door het bos 
wandelt naar het meer (zonlicht), wel wandelshot 
door het bos, maar ook geen shot van blikken van 
naakte mannen. Atypisch voor deze film. 
*Shots van natuur, van roeiboot over het meer. 
*Statische shot dialoog, frontaal, zelfde als altijd bij 
dialoog F en H. 
*Kikvors van Michel als hij het gesprek komt 
onderbreken. 
*statisch shot gesprek M en F. opnieuw frontaal 
beeld penis. Camera beweegt niet mee als Michel 
zich aankleedt en weggaat 
*Zelfde ELS als gisteren bij weggaan, maar nu 
loopt Michel alleen door het bos, Franck gaat niet 
mee. 
9.2 
*Dialoog statisch MS 
*Seks met Eric in Long shot, extreme long shot, 
minder intiem? 
9.3 
*Licht van koplampen auto inspecteur, voor de rest 
donker.  
*Close up gebruik bij dit dialoog (inspecteur en 
Franck) 
*Bij dialoog met Michel Medium Shots gebruikt.  

10. 
1.22.56-
1.36.39 
DAG 10 
10.1 
overdag 
10.2 
Avond 

*Franck 
*Michel 
*Henri 

NARRATIEF 
10.1 Michel en Franck zijn samen aan het meer. 
Henri zit wat verder. Wanneer Franck gaat 
zwemmen komt Henri bij Michel zitten. Hij geeft 
aan te weten/vermoeden dat Michel de moord 
heeft begaan. Daarna gaat hij richting het bos.  
10.2 
Franck heeft zich aangekleed en gaat het bos in 
om Michel en Henri te zoeken. Hij ziet dat ze 
tussen de struiken zijn maar kan niet goed zien wat 
er gebeurt. Even later loopt Michel weg van de 
plaats. Franck loopt naar Henri wiens keel is 
overgesneden. Hij probeert het bloed te stelpen 
maar Henri sterft. Hij zegt we dat hij heeft wat hij 
wou (Franck die bij hem is op zijn laatste moment). 
Als Michel terugkomt vlucht Frank weg, verder het 
bos in. Hij ziet de inspecteur maar wanneer hij naar 
hem wil gaan is Michel hem voor en vermoordt hij 
ook de inspecteur door een messteek. Franck 
vlucht opnieuw en Michel zoekt hem. Hij roept dat 
hij Franck geen pijn zal doen en dat hij hem niet 

*Naaktheid 
*Liefde 
*Verliefdheid 
*Spanning 
*geweld 
*moord 
*Voldoening 
*liefde 
*obsessie 
*naakt 
*naturisme 
*erotiek 
*Onweerstaan
baarheid 
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kwijt wil. Hij belooft ook de nacht samen door te 
brengen zoals Franck altijd wou 
*Uiteindelijk roept Franck Michels naam.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
10.1  
*opnieuw geen shot parking 
*Frontaal in beeld brengen naaktheid, penissen 
*shots van meer, natuur 
*Afwisseling MS van Franck, Michel en LS van 
Henri aan de andere kant van het strand. ELS 
wanneer Franck in het meer is.  
*Close up van Michel die oogcontact heeft met 
Henri vlak voor hij het bos in loopt.  
*LS van zwemmende Franck, nietsvermoedend. 
Close up wanneer hij ziet dat Michel en Henri er 
niet meer zitten, vooraleer hij naar de kant zwemt.  
10.2 Natuurlijke belichting bij duister 
10.2 verschillende shots natuur, veel wind als 
geluid. 
*Moord in Long shot/extreme long shot en tussen 
de struiken, we zien niet alles maar moord wordt 
wel gesuggereerd. 
*POV Franck, bewegende camera, subjectief als 
hij nadert bij het lichaam van Henri, schokkerig.  
*avondschemer belichting 
*Close up gebruik Michel die Franck roept 
*Silhouet Franck achter struiken, verborgen. 
 
*Verschillende shots bos 
*Eindigen lange MCU Franck, maar zeer donker 
van belichting, nauwelijks gelaatsuitdrukking te 
onderscheiden. Ambigu, vaag open einde.  

 

PRIDE 
 

TIJD PERSO
NAGES 

-NARRATIEVE LIJN 
-CINEMATOGRAFISCHE ELEMENTEN 

THEMA’S 

1. 0.00-
1.12 

/ NARRATIEF 
*Situering film, waargebeurd verhaal over groep 
LGBT die de stakende mijnwerkers willen steunen. 
Gesitueerd tijdens staking (1984) 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Muziek: Solidarity forever- Peter Seeger 
*Reële beelden uit de jaren 80 over onderwerp 
film, nieuwsbeelden in kleiner kader 

*Vakbond 
*Solidariteit 
*LGBT 
activism 
*waargebeurd 
verhaal, 
realisme 
*archiefbeelde
n 

2. 1.13-
5.32: 
Introduc
tie 
hoofdpe
rsonage

*Joe 
*Marc 
*Vriende
n van 
Marc 
(onder 

NARRATIEF 
*Joe, een jongeman uit een welgesteld gezin, komt 
terecht in de Gay Pride March. Aanvankelijk is hij 
terughoudend en wil hij niet gezien worden. Maar 
al snel helpt hij mee geld in te zamelen om de 
mijnwerkers te steunen met Marc en zijn vrienden.  

*Betoging 
*Opstand 
*Anti-
government 
*LGBT 
Activisme 
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s, Gay 
Pride 
March, 
juni 
1984, 
London 

meer 
Steph) 
*Betoger
s 
*Mensen 
in de 
straat die 
niet met 
de gay 
pride 
geassoci
eerd 
willen 
worden  

 
*Marc, een homoseksuele jongeman die woont in 
het appartementsblok, ziet op televisie dat de 
stakende mijnwerkers steun nodig hebben. Hij 
neemt emmers mee die hij van bewoners uit het 
gebouw krijgt om geld in te zamelen tijdens de 
betoging. Dat hij van andere (conservatieve) 
bewoners homofobe opmerkingen krijgt deert hem 
duidelijk niet. Tijdens de betoging deelt hij de 
emmers uit aan zijn vrienden en legt uit dat het geld 
moet dienen om stakende  mijnwerkers te helpen.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Ruimte: Appartementsblok zonder veel luxe, 
spandoek ‘Thatcher out’. Situering in bepaalde 
periode, omgeving (80s, Groot-Brittanië), 
verwijzing naar vroegere realiteit 
*Muziek  
* slogans (2, 4, 6, 8 is that copper really straight), 
verwijzing naar realiteit 
*Onrustig cameragebruik, schokkerig wanneer Joe 
in menigte terechtkomt 
*Snelle opeenvolging shots 
*close up gebruik 
*Realisme in cameragebruik, mensen lopen in en 
uit beeld. 
*Vrouw langs kant van de straat met opschrift ‘Burn 
in Hell’  indicatie van tijdsgeest. Openlijke 
homofobie 
*Vestimentair: veel homoseksuelen en lesbiennes 
leunen qua uiterlijk sterk aan bij stereotypes. Joe 
niet, hij heeft zich dan ook nog niet ge-out bij zijn 
familie.  

*Homofobie 
*Vechten voor 
gelijke rechten, 
aanvaarding 
*Maatschappij
kritiek 
*Standvastighe
id 
*Progressiviteit 
 

3. 5.33-
10.14 
Oprichti
ng 
LGSM 
(Lesbian
s and 
Gays 
Support 
the 
Miners 

*Joe 
*Moeder 
Joe 
*Steph 
*Marc 
*Jonatha
n 
*Gethin 
*Rest 
vrienden
groep 
*Volk in 
boekenw
inkel 
*Volk op 
het 
feestje 

NARRATIEF 
*Joe belt zijn moeder om te zeggen dat hij de 
laatste trein naar huis neemt met een smoes. Zij 
zegt hem voorzichtig te zijn omdat rare mensen die 
trein nemen 
*Hij voelt zich onwennig op het feestje na de Gay 
Pride, Steph (lesbische jonge vrouw die deel 
uitmaakt van de vriendenkring) stelt hem deels op 
zijn gemak. 
*In Gethins boekenwinkel ernaast, die dienst doet 
als vergaderlokaal; doet Marc zijn plan uit de 
doeken om een groep op te richten die 
homoseksuelen en lesbiennes verenigt die de 
stakende mijnwerkers financieel steunen. Hij 
verantwoordt dit door te stellen dat zij 
gemeenschappelijke vijanden hebben en door vast 
te stellen dat de mijnwerkers nu de volle laag aan 
respectloosheid en vervloekingen over zich 
krijgen, terwijl zij, de LGBT community dat eerst 
alleen kregen. Ze worden gepest door de politie, 
de kranten en de regering, net als hen. Er zijn niet 
veel mensen die meedoen, een vijftal, waaronder 

*Ironie 
*Humor 
*Idealisme 
*Anti-
government 
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Joe, die twijfelachtig is, aangezien hij uit een rijk 
gezin komt waar homoseksualiteit niet wordt 
getolereerd.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Muziek, the Smiths 
*Ruimte: boekenwinkel als vergaderlokaal  
*Nickname Bromley voor Joe, vanwege zijn 
afkomst 
*Veel gebruik van ironie ‘Brilliant, let’s bring down 
the government’ als eindquote bijvoorbeeld. 

4. 10.15-
16.28 
Boeken
winkel, 
centraal 
punt 
LGSM 
 

*Mark 
*Joe 
*Mike 
*Steph 
*Jeff 
*DAI 

NARRATIEF 
*De groep zamelt verder geld in en zoekt 
tevergeefs naar verenigingen die hun steun willen. 
Telkens mensen te horen krijgen dat het om een 
groep LGBT’ers gaat haken ze af. De groep heeft 
grote frustraties. Tot Marc het idee krijgt at random 
een plaats uit zoeken waar veel mijnwerkers zijn 
en daarnaar te bellen. Het wordt Dulais Valley in 
South Wales. Deze stemmen in een afgevaardigde 
te sturen naar Londen. 
*Wanneer Dai aankomt (enkele dagen later), wist 
hij niet waarvoor LGSM stond. Hij is wel zeer 
dankbaar en zegt dat ze de eerste homo’s zijn die 
hij ontmoet. Mark wil Dai meenemen naar een gay 
bar om zelf zijn steun te betuigen.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Taalgebruik: ze noemen zichzelf ‘poofs and a 
dyke’, denigrerend. 
*Overbelichting bij vereniging Wales 
*Deuntje ‘solidarity forever’ in ingetogen versie als 
muziek 
*als hun plan gelukt is zingen ze zelf ook ‘solidarity 
forever’, terugkerend motief (muzikaal) 
*Taalgebruik: ‘Your community’, aparte wereld, 
groep. Gays en Lesbians zijn totaal niet 
geïntegreerd volgens Dai.  

*Frustratie 
*Humor 
 
 

5. 16.29-
19.57 
Gay 
Club- 
speech 
Dai 

*Mark 
*Dai 
*Rest 
LGSM 
*Volk in 
de club 

NARRATIEF 
*Dai geeft een ontroerende speech in de gay club 
in Londen om de LGSM groep te bedanken voor 
de hulp vanuit onverwachte hoek.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Muziek: Homosapien 
*Ruimte: nachtleven, gay bar. Drukte, er wordt 
gedanst en gedronken. Totaal andere sfeer dan 
vorige scène.  
*Subjectieve camera tijdens speech, vanuit 
verschillende standpunten.  

*Nachtleven 
*Homoseksuali
teit 
*Steun 
*Dankbaarheid 
*Redevoering 
*Ontroering 
  
 

6. 19.58-
22.24 
Sians 
eerste 
dag bij 

*Sian 
*Sians 
echtgeno
ot 

NARRATIEF 
*Sian heeft een eerste werkdag als vrijwilliger bij 
het comité. Ze moet de kantine runnen maar moeit 
zich al snel in een discussie of het comité LGSM al 
dan niet uitnodigt op een bedanking, hoe wel ze 

*Mijnwerkersgr
oep 
*Verzet 
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het 
comité 
van 
Dulais 
Valley 

*Dai en 
de rest 
van het 
comité 
Dulais 
Valley 

van alle ondersteunende groepen het meeste geld 
hebben binnengebracht. Niet het hele comité was 
akkoord met hun toelating. Sian vindt dat ze 
moeten uitgenodigd worden. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Wanneer ze dit verhaal vertelt aan haar 
echtgenoot zegt hij dat het beter is uit de spotlights 
te blijven en gewoon haar job te doen. Ze is we 
bevordert tot lid van het comité.  
*nieuwe ruimte: comité vergaderzaal (Dulais 
Valley, South Wales) 

7. 22.25-
24.53 
LGSM 
vertrekt 
naar 
Wales 

*LGSM -
leden (2 
nieuwe 
vrouwen) 

NARRATIEF 
*De groep vertrekt naar Wales met een busje 
*In Wales wordt de bedankingsavond voorbereid, 
Sian hangt voor de vierde keer ostentatief een 
affiche van LGSM op, dat telkens af het bord wordt 
gehaald.  
 
NARRATIEF 
*Taalgebruik ‘the deviant bus’ opnieuw ironisch 
denigrerend naar henzelf. 
*Long shots, extreme long shots van 
landschappen waar ze doorrijden, roadmovie-
achtig 
*Muziek die reis ondersteunt, dromerig 
 

*Humor 
*Reizen 
 
 
 

8. 24.54-
31.49 
Feest ter 
ere van 
support 
groups, 
Dulais 
Valley 

*LGSM 
leden 
*leden 
van 
comité 
*Genodig
den feest 
*Country
band 

NARRATIEF 
*LGSM komt aan in het dorpje in South Wales, op 
het feest. Marc geeft een speech. Enkel het 
bestuur van het comité klapt. De vrouw uit het 
bestuur die het niet eens was met de komst van 
LGSM loopt weg. Meteen erna vat de band hun 
muziek terug aan. De mensen beginnen weg te 
gaan.  
*Wanneer de groep gaat slapen hebben ze in bed 
nog een gesprek, en besluiten ze niet op te geven. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Country muziek, diëgetisch, band die speelt op 
het feest 
*Vestimentair groot contrast tussen leden LGSM 
en de rest van de aanwezigen op het feest.  
*Natuurlijke belichting, donker als ze gaan slapen.  

*Feest 
*Verzetsgroep
en 
*Onzekerheid 
*Schaamte 
*Frustraties  
 

9. 32.00-
34.23 
Rondlei
ding 
Dulais 
Valley, 
arrestati
e 
mijnwer
kers, 

*Bestuur 
comité, 
behalve 
Maureen 
*Leden 
LGSM 
*Sian  
*Politiem
annen 

NARRATIEF 
*Enkele van de stakende mijnwerkers zijn 
opgepakt. Jonathan legt uit waarom dit tegen de 
wet is, waarop Sian naar het politiebureau stapt en 
een preek geeft. Zo krijgt ze de mijnwerkers vrij.  
CINEMATOGRAFISCH 
*Ruimte: kastelen Wales, natuur  
 

*Rechtvaardig
heid 
*Rechtssystee
m 
*Gelijkheid 
*Vrijheid 
*Onrechtvaardi
gheid 
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politieb
ureau 

10. 34.24 
-42.50 
Feestza
al 
comité, 
samenk
omst 
 
 
 
 
 

*Bestuur 
comité 
*Leden 
LGSM 
*leden 
andere 
support 
groups 
*Sian en 
echtgeno
te 
*Gearres
teerde 
mijnwerk
ers 

NARRATIEF 
*Wanneer de LGSM-leden binnenkomen in de zaal 
van het comité zijn enkele leden van andere 
groepen zichtbaar  gedegouteerd en gaan ze weg. 
Een van de gearresteerde mijnwerkers schudt 
echter Marks hand en bedankt hem voor de hulp. 
Even later zitten de LGSM en de andere leden 
echter weer gescheiden tot frustratie van de 
voorzitster van het bestuur, die de gearresteerde 
mannen verplicht met hen te praten en te drinken. 
Even later barst een dansfeest los. Jonathan laat 
een grote indruk na met zijn danstalent bij alle 
dames, maar ook bij enkele heteromannen. Eentje 
wil les krijgen van hem.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Ruimte einde: arbeiderswijk, iedereen woont in 
hetzelfde soort huis in dezelfde straat. 
Verbondenheid. 

*Homofobie 
*Haat 
*Dankbaarheid 
*Verbondenhei
d 
*Feest 
 
 

11. 
42.31-
46.37 
Kerstmi
s 

*Joe 
*Joe’s 
ouders 
*Steph 
*Jonatha
n 
*Familie 
Joe 
*Gethin 
*Voorzits
ter 
comité 
en 
echtgeno
ot 

NARRATIEF 
*Kerstmis nadert en LGSM haalt veel geld binnen. 
Het comité heeft veel middelen om de mijnwerkers 
niet te laten verhongeren 
*Joe verstopt zijn foto’s van LGSM in boeken op 
zijn kamer 
*Op het familiefeest bij Joe gaat het over aids, zijn 
nonkel noemt het “anally injected death sentence” 
*De voorzitster van het comité belt Jonathan om te 
bedanken voor zijn kerstkaart, zijn vriend Gethin  
neemt op en ze hoort dat hij van Wales komt. Ze 
wenst hem gelukkig kerst in het Welsh 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Welsh taalgebruik 
*Muziek en beelden, stukken zonder dialoog om 
sfeer te beschrijven 
 

*Huiselijkheid 
*Feesten 
*Staking 
*Naastenliefde 
 

12. 
46.38-
55.19 

*Jonatha
n 
*Gethon 
*Andere 
LGSM-
leden 
*Comité 
bestuur 

NARRATIEF 
*Enkele LGSM’ers gaan naar Dulais waar de 
situatie gespannen is. De regering belooft een 
beloning aan mensen die wel gaan werken, de gas 
is afgesloten en hun busje is kapot. Er wordt 
doorgegaan met geld inzamelen, onder meer met 
een bingo-avond. LGSM deelt middelen uit.  
*Marc geeft spontaan een speech tijdens het event 
in de zaal. Hij is vastberaden meer in te zamelen 
en meer bewustzijn te creëren.  
*De zonen van Maureen (homofobe, 
conservatieve lid van het comité, komen het 
evenement verstoren maar Martin en Dai (comité) 
zetten hen gewelddadig buiten) 
 
CINEMATOGRAFISCH 

*Redevoering 
*Hoop 
*Feminisme 
*Historiciteit 
*Onverdraagza
amheid 
*Homofobie 
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*Off screen geluid nieuwsbericht over de staking 
die doorgaat en Thatcher die de stakers wil laten 
verhongeren 
*Roadmovie beelden 
*muziek Drink To me only with thine eyes, oud 
Engels.  
*Slogan ‘Victory to the miners’ en vuist als motief.  
*’Bread en Roses’ (oud Engels gedicht met 
connotatie van Lawrence staking die door vrouwen 
werd geleid) wordt gezongen door een vrouw, dan 
doen de andere vrouwen mee en uiteindelijk ook 
de mannen 
*Scheldwoord ‘bent bastard’ voor homoseksuelen 

13. 
55.20-
59.56 
Feestje 
bij 
Margare
th en Dai 

*Leden 
LGSM 
Waarond
er  
-Steph 
-Gethin 
*Leden 
comité 
waarond
er 
*Margare
th 
*Dai 
*Cliff 

NARRATIEF 
*Er is een gemoedelijk feestje aan de gang bij 
Margareth thuis. Er wordt veel gedronken.  
*De voorzitster overtuigt Gethin contact op te 
nemen met zijn moeder nu hij hier is. Ze hebben al 
16 jaar geen contact omdat hij homoseksueel is en 
zij katholiek 
*Maureen is verbitterd over het feestje en zegt dat 
Margareth een misdaad begaat om ‘zo’n mensen’ 
bij haar in huis te laten. Ook haar zonen zijn 
verbitterd. Ze lezen een artikel voor uit de krant 
waarin homoseksuelen worden aangeklaagd. Ze 
vinden zichzelf ‘normaal’ volk tegenover hen. 
*Cliff klopt aan bij Maureen en wil haar overtuigen 
toch voor de zaak op te komen en een voorbeeld 
te stellen in de aanvaarding van de 
homoseksualiteit. Maar wanneer de andere 
bestuursleden langslopen en kwaad zijn op 
Maureen doet ze de deur voor Cliffs neus dicht.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Opnieuw oud Engels gedicht ‘say not the struggle 
nought availeth’ 
*Muziek: across the great divide 
*Lange close-up Maureen 
 

*Religie 
*Gemoedelijkh
eid 
*Vriendschap 
*Gezelligheid 
*Verbitterdheid 
*Homofobie 
*Heteronormati
viteit 
*Twijfel 
 
 

14. 
59.57- 
1.02.36 

*Mauree
n 
*Gethon 
*Jonatha
n 
*Joe 
*Margare
th 

NARRATIEF 
*Maureen belt de krant vanuit een telefooncel, ze 
heeft een verhaal zegt ze. 
*Gethon gaat zijn moeder na 16 jaar bezoeken 
*Joe komt thuis en vindt een brief van school 
waarin staat dat hij geschorst zal worden omdat hij 
altijd afwezig is. 
  
CINEMATOGRAFISCH 
*Roadmovie beelden terwijl Gethon onderweg is 
naar zijn moeder 

*Nostalgie 
*Spanning 
*Verraad 

15. 
1.02.37-
1.05.37 
Nieuwsb
ericht en 

*Mijnwer
kers 
*Politie 
*Comité-
leden 

NARRATIEF 
*In de krant staat dat ‘perverts’ de ‘pits’ steunen. 
De politie lacht de stakers uit en ook in de krant 
worden ze als belachelijk en wanhopig 
bestempeld.  

*Spot 
*Schaamte 
*Wanhoop 
*Verraad. 
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gevolge
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

*LGSM-
leden 

*Bij LGSM wordt een rookbom in het 
vergaderlokaal gegooid. Hefina is kwaad en zegt 
tegen Maureen dat wraak zal komen wanneer ze 
weet wie dit deed. Ze vindt dit verraad van de 
commune.  
*Mark wil de negatieve publiciteit gebruiken om 
een groots evenement te organiseren 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*/ 

16.1.05.
38 -
1.09.20 
Voorber
eiding 
Pits and 
Perverts 

*LGSM 
*vrouwen 
Dulais 
comité 
*Pers 

NARRATIEF 
*Het feest wordt volop voorbereid door de LGSM 
maar ook door de vrouwen van het comité van 
Dulais, die afgereisd zijn. Ook de pers wordt niet 
vergeten. ‘Pits and Perverts’ krijgt veel aandacht.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Historiciteit ‘Pits and Perverts’ 
*Muziek als voornaamste geluid  

*/ 
 

17. 
1.09.20- 
1.17.49 
Pits and 
Perverts 
evenem
ent,nach
tleven 

*LGSM 
leden 
*vrouwen 
uit het 
comité 
*Dai 
*Band 
*Volk op 
het 
eveneme
nt 
*Ex van 
Mark 

NARRATIEF 
*Het ‘Pits and Perverts’ evenement is een groot 
succes.  
*Erna nemen de LGSM’ers de comitéleden nog 
mee naar het nachtleven van Londen, waar ze zich 
vermaken.  
*Joe kust met de jongen die al een tijdje interesse 
toonde in hem 
*Marks ex kust Mark en zegt hem zich goed te 
houden. Hij neemt afscheid. Indicatie van aids? 
*Gail (jonge vrouw comité) is dronken en kust 
Steph. Ze kunnen er beiden erg mee lachen 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Nachtleven als sfeer, belichting club 
*Vuist als symbool 
*Muziek als verbinding tussen mensen 

*Liefde 
*Verliefdheid 
*Nachtleven 
*Redevoering 
*Aids 
*Humor 
*Dronkenscha
p 
*Seks 
 
 
 

18. 
1.17.50- 
1.25.40 
Vervroe
gde 
vergade
ring 
Dulais 

*Mauree
n 
*Alle 
leden 
comité 
en 
hulpgroe
pen 

NARRATIEF 
*Na een feestnacht stappen de LGSM-leden en de 
comité leden die naar Londen kwamen in de bus 
naar Dulais. Maureen heeft de vergadering van 
15u echter zonder hun weten vervroegd naar 12u. 
Cliff slaagt er niet in de belangen van de LGSM te 
verdedigen zoals Marc dat kon. De raad beslist dat 

*Woede 
*Verbitterdheid 
*Verdriet 
*Vriendschap 
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*Cliff 
*LGSM  
*Vrouwe
n comité 
*Dai 

ze geen steun van de LGSM meer ontvangen 
omdat het hen in een slecht daglicht stelt 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Muziek om trieste sfeer weer te geven 
*Roadmovie-beelden 

19. 
1.25.40-
1.28.06 
Breuk 
LGSM 

*Gethin 
*Steph 
*Joe’s 
ouders 
*Joe 
*Marc 

NARRATIEF 
*Gethin gaat door met geld inzamelen na een ruzie 
met Marc die weg is gegaan. Hij wordt echter in 
elkaar geslagen. Steph komt Joe halen om te 
zeggen dat hij in het ziekenhuis ligt maar Joes 
moeder doet open. Ze liegt tegen Joe over wie er 
aan de deur was. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Duistere beelden, muziek, geweld wordt 
gesuggereerd maar niet getoond. Atypisch voor 
NQC waarin geweld expliciet wordt getoond. 
 

*Verslagenhei
d 
*Ruzie 
*Volharding 
*Suggestie 
Geweld 

20. 
1.28.07-
1.30.37 
Coming-
out Cliff, 
onderwe
g naar 
Londen 

*Hefina 
*Cliff 
*mijnwer
kers 

NARRATIEF 
*Tijdens het boterhammen smeren vertelt Cliff 
tegen Hefina dat hij spijt heeft over de vergadering 
en dat hij zelf homoseksueel is. Hefina zegt dat ze 
dit al lang weet 
*Ze hebben een nieuw busje gekregen van de 
LGSM waar sommigen niet willen instappen 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Nieuw busje waar sommige mijnwerkers niet 
willen instappen. Spanning wordt er even 
ingehouden voor getoond wordt wat er op staat 
‘Lesbian and gay Men support the miners’ 

*Coming out 
*Moed 
*Schaamte 
 

21. 
1.30.38-
1.34.08 
Dulais 
Valley, 
einde 
staking - 
ziekenh
uis 

*nieuwsl
ezeres 
*Joe 
*Moeder 
Joe 
*Mijnwer
kers en 
vrouwen 
Dulais 
Valley 
*Mark 
*Sian 

NARRATIEF 
Joe hoort het bericht dat de staking voorbij is en 
loopt weg van huis, naar Dulais Valley. Daar 
marcheren de stakers in een orkest terug naar hun 
werk. De vrouwen staan aan de kant van de straat. 
Maureen houdt een foto van haar overleden 
echtgenoot op. Joe heeft een emotioneel weerzien 
met Dai. Dan ziet hij Mark staan. Mark geeft hem 
een speech over het feit dat hij voor zichzelf moet 
opkomen. Daarna geeft hij hem een badge met ‘i’m 
(discretely) gay’ als opschrift. Hij vraagt Joe niet 
aan de rest te vertellen dat hij hier was. Joe gaat 
naar Sian, eet daar, waarna Sian hem terugvoert 
naar Londen, naar Gethin die nog steeds in het 
ziekenhuis ligt.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Indicatie tijd: Monday march 4th 1985. We hebben 
een kleine sprong in de tijd gemaakt. Ook 
historiciteit: einde van de staking. 
*Off-screen stem nieuwslezeres die einde staking 
aangeeft. Even later zien we haar ook op TV. Joe 
kijkt ernaar.  

*Pride, trots 
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*quote Mark ‘Have some pride’  verwijzing naar 
geladen filmtitel 
*Badge als motief. Betekenis? Durven tonen wie je 
bent, van waar je komt, … 

22. 
1.34.09-
1.36.58 
Ziekenh
uis 

*Joe 
*Sian 
*Gethin 
*Jonatha
n 
*Moeder 
Gethin 

NARRATIEF 
*Joe en Sian bezoeken Gethin in het ziekenhuis. 
Gethin vraagt Sian op Jonathan te letten, hij is 
namelijk seropositief.  
*Ook Gethins moeder komt hem bezoeken, ze 
hebben het schijnbaar bijgelegd, tot vreugde van 
Sian.  
*In de ziekenhuistuin hebben Sian en Jonathan 
een gesprek. Jonathan vertelt dat hij de tweede is 
die de diagnose van hiv te horen kreeg. Hij zegt dat 
Sian met haar verstand moet gaan studeren. Ze 
mag het niet verspillen nu er zoveel slimme, jonge 
mensen sterven aan aids.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*muziek 
*close-up gebruik bij gesprek over hiv 
*laag zonlicht in tuin 

*Aids 
*HIV 
*vriendschap 
*liefde 
 
 
 
 

23. 
1.36.59-
1.38.40 
Verlaten 
ouderlij
k huis 

*Sian 
*Joe 
*ouders 
Joe 
*Zus joe 
met 
echtgeno
ot 
*genodig
den feest 
 

NARRATIEF 
*Sian zet Joe thuis af. Daar is net een feest aan de 
gang in de voortuin. Alle mensen kunnen het 
opschrift op het busje lezen (gay men and lesbians 
support the miners) tot grote schaamte en 
ongenoegen van Joe’s ouders. Joe gaat zijn 
rugzak halen en zegt dat hij vertrekt. Hij zegt tegen 
zijn moeder dat hij hoopt dat ze ooit nog vrienden 
kunnen zijn.  
* 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Onrustig, bewegende camera in busje 
*bewegende camera die close-up blijft wanneer 
Joe (met opgeheven hoofd) wegloopt 
*Triomfantelijke muziek 

*schaamte 
*trots 
*onwennigheid 
*Pride 
 

24. 
1.38.41-
1.40.15 
Weerzie
n Steph 

*Joe 
*Steph 

NARRATIEF 
*Joe stapt het vaste café binnen en treft daar Steph 
aan, die hij lang niet meer heeft gezien. 
*Hij gaat slapen bij Steph. Ze zegt dat ze blij is dat 
hij terug is omdat het niet hetzelfde was zonder 
hem. Ze maakt ook een grapje over het feit dat als 
ze nu ‘normaal’ zouden zijn, ze zouden kussen, 
maar ze zijn ‘niet normaal’. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Sfeer, donker licht, nachtleven 
*Handen in elkaar als motief, close-up 
 

*Heteronormati
viteit 
verwerpen 
*Ironie 
*vriendschap 
*humor 
 

25. 
1.40.16-
1.42.45 

*Leden 
LGSM 
(Joe, 
Gethon, 

NARRATIEF 
*De LGSM’ers zijn druk in de weer spandoeken te 
maken voor de Gay Pride. Plots staat Mark echter 
aan de overkant van de straat met een megafoon. 

*Verzoening 
*Bedrijvigheid 
*Gay Pride 
*Humor 
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LGSM-
lokaal 

Jonathan
, Steph, 
Mike, …) 
*Mark 

In zijn gekende retorische stijl vraagt hij vergiffenis 
aan Mike voor zijn gedrag. Mike antwoordt met ‘get 
up here and sew something’. 
*Mark geeft Joe voor zijn verjaardag alweer een 
badge ’21 legal today’.  
*Hij vraagt hem niet meer ‘Bromley’ te noemen, 
waarop de hele groep Bromley begint te 
scanderen. Ze lachen.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Tijdsindicatie: ‘Saturday June 29th 1985, Gay 
Pride London’, opnieuw kleine sprong in tijd + 
historiciteit 
*camera op blauwe hemel bij tijdsindicatie, 
beweegt dan naar onder, waar de boekenwinkel 
van Jonathan en Gethin is.  
*Muziek 
*beweeglijke camera die Joe volgt in het huis waar 
de rest druk bezig is. Draagt bij tot sfeer 
*Acteerstijl Mark, megafoon, overdreven, humor 
*Badge als motief 
 
 

*Ironie 

26. 
1.42.46- 
einde 
The Gay 
Pride 

*Leden 
LGSM 
*Mensen 
uit Dulais 
Valley 
*Iederee
n 
aanwezi
g op de 
Gay 
Pride 
*Leden 
LAPC 
(Lesbian
s against 
pit 
closures)  
 

NARRATIEF 
*De LGSM’ers staan klaar voor de Gay Pride met 
hun slogans rond mijnwerkers en de staking. Ze 
krijgen te horen dat beslist is dat er dit jaar geen 
politieke slogans mogen zijn en dat de toon 
feestelijk moet zijn. Ze mogen wel achteraan bij de 
fringe groups. Hetzelfde geldt voor ‘lesbians 
against pit closures’ de groep met de meisjes die 
eerst bij de LGSM waren. Ze willen beiden de 
fringe groups leiden waardoor een kleine ruzie 
ontstaat. Joe onderbreekt deze ruzie door te 
zeggen dat het niets uitmaakt zolang ze maar allen 
samen marcheren.  
*Plots komen ook de leden van het comité van 
Dulais Valley aan in het busje. Ook zij hebben 
spandoeken. Het is een blij weerzien. Wanneer 
ook een grote bus aankomt vol mijnwerkers besluit 
de organisatie dat zij en de LGSM de Gay Pride 
mogen leiden aangezien ze zo talrijk zijn.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*kleurrijk, diversiteit mensen op gay pride 
*muziek 
*Fanfare (diëgetisch) speelt Solidarity Forever 
*Historische indicatie: ‘On June 29th 1985, 
London’s Gay Pride March was led by Welsh 
miners in a show of solidarity for LGSM’s support 
during the strike’. 
*Muziek There’s a power in a union 
*De hoofdpersonages worden getoond in volle 
actie tijdens de mars in slow motion onder het 
geluid van de muziek en in medium close-up. 

*Gay Pride 
*Diversiteit 
*Mars 
*Solidariteit 
*Trots 
*Protest 
*Historische 
correctheid 
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Hierbij verschijnt telkens een indicatie over hoe 
hun verdere leven verliep.  

 

 

CAROL 

TIJD PERSO
NAGES 

-NARRATIEVE LIJN 
-CINEMATOGRAFISCHE ELEMENTEN 

THEMA’S 

1. 0.00-
6.00 

*Jack  
*Therese 
*Carol 
*Barman 
*Mensen 
in de bar 
 

NARRATIEF 
Jack, een welgestelde man, komt een bar binnen 
en treft daar Therese aan, een vriendin die hij 
maanden niet heeft gezien. Therese zit samen met 
Carol Aird, een andere vrouw. Jack vraagt Therese 
mee te komen naar het feest van een vriend, Carol 
verlaat de bar. Therese vindt dit duidelijk jammer.   
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Start film (bij credits), een soort rooster, tralies, 
hekken? Gefilmd. Symbolisch gevangenschap? 
*Decor is straat, auto’s zijn oud, duidelijk andere 
tijd. Krantenverkoper op straat. Decor in 
bar/restaurant: chique, oud, hogere klasse 
*Vestimentair: hogere klasse, verleden.  
*Ook kleur geeft aan dat we ons in een verleden 
bevinden.  
*Onscherpe beelden van Therese in de taxi en van 
de omgeving rond de taxi die ze bekijkt 
*Motief van trein. Ze staan met de taxi voor een 
spoor en wanneer de trein in beeld komt gaat dit 
beeld over naar een speelgoedtrein in het 
warenhuis waar Therese werkt. We zien beelden 
in flashback van de eerste keer dat Therese Carol 
zag in het warenhuis. Afgewisseld met heden, 
Therese in de auto.  

*Innerlijke strijd 
*Liefde 
*Flashbacks 

2. 6.01- 
13.05 

*Therese 
*Richard 
*Carol 
*Bazin 
Therese 

NARRATIEF 
*Flashback naar Therese ‘s leven vlak voor ze 
Carol leerde kennen. Richard en zij werken in 
hetzelfde warenhuis. Richard komt haar ’s 
ochtends thuis ophalen met de fiets, zij zit 
achterop. 
*Aangekomen op hun werk krijgen ze allemaal een 
kerstmuts.  
*Carol en Therese leren elkaar kennen in het 
warenhuis waar Therese werkt. Carol is er op zoek 
naar een pop als cadeau voor haar dochter. De 
pop is echter uitverkocht. Daarom vraagt ze 
Therese wat zij wou als ze klein was. Therese zegt 
dat ze een trein zou willen hebben gekregen, 
waarop Carol een trein bestelt.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Flashback 
*kerstsfeer door verkopers met muts en muziek 

*Flashback 
*Kerst 
*Prille liefde, 
verliefdheid 
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*vestimentair: Carol ziet eruit als een welgestelde 
dame, deftige blouse, bontjas, hoedje en 
handschoenen.  
*Acteercode: Ook hieraan is Carols voornaamheid 
te bemerken, ze spreekt erg deftig en beheerst, 
met een diepte stem. Contrast met de jeugdige 
uitstraling van Therese, die sneller praat met een 
lichtere stem.  
*Gebruik wederzijdse blikken toont aan dat er al 
enige aantrekkingskracht is  
tussen de twee 
*Eindigen scène met close-up handschoenen 
*Eindigen geluid: alarmbel 

3. 13.06-
15.27 

*Therese  
*Vriende
n 
(Danny, 
Phil, 
Richard) 
 

NARRATIEF 
*Therese en Richard kijken een film in de 
bioscoop. Op café erna zitten vrienden. Therese 
leert een man kennen die voor de Times schrijft en 
daarvoor veel films kijkt. Een andere vriend geeft 
haar camera terug, die hij heeft laten repareren. 
Therese is dus fotograaf. De journalist lijkt 
geïnteresseerd en vraagt haar eens langs te 
komen voor een etentje zodat hij haar op de 
redactie kan voorstellen als fotograaf. 
*Richard slaapt bij Therese maar zij kan de slaap 
niet vatten. Ze zit aan tafel en kijkt naar de 
handschoenen die Carol die dag vergeten is bij 
haar in het warenhuis. Ze loopt naar buiten en post 
een brief.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Opnieuw duiding verleden in decors: ouderwetse 
cinema 
 

*Escapisme 
*Alcohol 
*Dronkenscha
p 

4. 15.28-
17.25 

*Carol 
*(ex)Man 
Carol, 
Harge 
*Dochter 

NARRATIEF 
Carol zit thuis met haar dochter. De vader van haar 
dochter komt haar ophalen om te gaan schaatsen. 
Hij vraagt Carol om mee te komen naar een feest, 
maar zij wil niet. Als hij aandringt zegt ze dat ze zal 
zien wat ze kan doen 
CINEMATOGRAFISCH 
*Duurt lang voor we gezicht kind te zien krijgen, 
alsook man. Eerst in spiegel, wazig. 
*Decor: chique huis, klassiek 
*Afstandelijke acteercode tussen Carol en man, ze 
zijn in een scheiding 

*Familie 

5. 17.26-
18.53 

*Carol 
*Therese 
*Bazin 
Therese 

NARRATIEF 
Carol belt Therese op haar werk om haar te 
bedanken om haar handschoenen terug te sturen. 
Ze nodigt haar uit voor lunch de volgende dag. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Acteercode bazin: kortaf, arrogant, geïrriteerd 
*Muziek  

*/ 

6. 18.54-
23.03 

*Therese 
*Carol 

NARRATIEF *verborgen 
prille liefde 
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*Ober 
*Mensen 
in het 
restaura
nt 

*Carol en Therese gaan samen lunchen. Carol 
bestelt nog voor ze een kaart heeft gezien en 
Therese neemt hetzelfde. Carol dacht eerst dat het 
een man was die haar handschoenen had 
opgestuurd, maar hem zou ze niet hebben 
uitgenodigd voor de lunch. Carol vertelt dat ze in 
een echtscheiding verwikkeld is en vraagt naar 
Thereses liefdesleven. Zij zegt dat Richard met 
haar wil trouwen maar dat zij niet goed weet wat ze 
wil.  
*Carol nodigt haar uit op bezoek bij haar thuis de 
volgende zondag. 
*Wanneer ze weggaan wordt Carol opgehaald 
door een vrouw.  
CINEMATOGRAFISCH 
*Start met close up Therese van achter een vuil 
raam. Beeld dat we ook in begin zagen 
*Indicatie verleden: ze roken binnen op restaurant 
*Jazzmuziek op achtergrond 
*Welgesteldheid Carol, ze spreekt wat Frans (Bon 
Appetit).  
 

 
 

7. 23.04-
25.46 

*Carol 
*Abby 
*Harge 
*Jeanett
e 
*Moeder 
Harge 
*gasten 
op het 
feest 

NARRATIEF 
*Abby zet Carol af op het feest waarnaar ze 
beloofd heeft te gaan met Harge. Carol is 
zenuwachtig. In de auto suggereert Abby dat er 
iets is met Therese maar Carol houdt de boot af.  
*Op het feest danst ze met Harge, die duidelijk niet 
wil scheiden van haar. Ze worden in de gaten 
gehouden door Harges moeder, ze houden de 
schijn hoog. 
*Jeanette, de vrouw van een vriend van Harge, 
nodigt Carol uit Kerstmis bij hen te vieren als ze 
alleen zou zijn. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Jazzmuziek op het feest 

*hypocrisie, 
schijn 
*jazz, 
dansfeest 
 

8. 25.47-
28.08 

*Therese  
*Danny 

NARRATIEF 
*Therese is op bezoek bij Danny, de journalist die 
schrijver wil worden. Ze hebben een gesprek over 
hoe mensen aangetrokken zijn tot sommige 
mensen en tot andere niet. Danny vergelijkt het 
met een natuurwet. Hij zegt dat Therese ook foto’s 
zou moeten nemen van mensen.  
*Danny probeert Therese te kussen, aanvankelijk 
gaat ze erop in, maar dat duurt niet lang. Ze gaat 
weg.  
CINEMATOGRAFISCH 
*Duistere belichting 
*Nieuwe ruimte:  rommelig huis Danny 

*Verwarring 
*Verleiding 
*Afwijzing 

9. 28.09-
29.43 

*Carol 
*Harge 
*Rindy 
*Florenc
e 

NARRATIEF 
*Harge zet Carol thuis af na het feest. Ze bedankt 
hem. Hij wil dat ze met Kerst naar zijn familie komt 
omdat ze anders alleen is. Carol zegt niet alleen te 
zullen zijn, ze heeft Rindy (dochter) en Abby. 

*Vastberadenh
eid 
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(poetsvro
uw) 

Waarom Harge cynisch antwoordt dat Abby er 
altijd is. Carol zegt dat zij en Abby reeds lang 
voorbij waren vooraleer Harge en zij voorbij waren. 
Suggereert dit dat haar geaardheid al gekend is? 
*Eens binnen neemt ze Rindy op, die in de zetel 
slaapt en brengt ze haar naar boven. Florence kijkt 
haar minachtend aan, waarna ze geïrriteerd 
goedenacht zegt, ze wil duidelijk niet met haar 
praten 
*Beneden schenkt ze zichzelf nog een glas uit 
terwijl ze de treinset laat rijden en ernaar kijkt 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Donker, nacht 
*motief trein 
 

10. 
29.44-
33.34 

*Carol 
*Therese 
*Richard 
*Rindy 

NARRATIEF 
Het is zondag. Carol komt Therese ophalen voor 
het bezoek. Richard loopt mee tot aan de auto. 
Carol zegt dat Therese altijd vol lof spreekt over 
hem, Richard is duidelijk gevleid en gerustgesteld. 
In de auto droomt Therese weg terwijl ze naar 
buiten en naar Carol kijkt. Carol praat intussen. Ze 
gaan een kerstboom kopen. Therese trekt stiekem 
enkele foto’s van haar. Carol ziet het maar zegt 
niets.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Muziek (diëgetisch) in auto: You belong with me 
*Zelfde beeld Therese die door vuil autoraam kijkt, 
keert meerdere keren terug 
*Muziek, niet diëgetisch, zwelt aan als ze samen in 
de auto zitten 
*Flue beelden, dissolves tussen close-ups Carol 
en Therese 
*Therese hoort Carol praten maar van heel ver, hol 
en met een echo. Toont aan dat ze wegdroomt 
*Gefragmenteerde beelden Carol 
*Spelen met licht in tunnels in auto 
 

*Verliefdheid 
 
 

11. 
33.35-
40.55 

*Carol 
*Therese 
*Rindy 
*Harge 

NARRATIEF 
*Therese op bezoek bij Carol. Ze hebben het onder 
meer over Thereses potentiële carrière als 
fotografe 
*Harge komt de gemoedelijke sfeer verstoren. Hij 
en zijn ouders vieren Kerst onverwacht in het 
buitenland en de vlucht vertrekt morgenochtend. 
Rindy moet mee met hem. Ze vraagt haar moeder 
ook mee te komen 
*Harge en Carol maken ruzie nadat ook Harge 
haar vraagt om mee te komen. Hij heeft gedronken 
en pakt haar hardhandig aan. waarna zij hem 
terugduwt en hij op de grond valt. Hij vertrekt 
woedend.  

*verborgen 
verliefdheid 
*Huwelijksprob
lemen 
*Moederliefde 
*Familie 
*Geweld 
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*Wanneer Carol terug binnenkomt in huis is de 
sfeer omgeslagen. Ze is nerveus en van haar lood 
geslagen. Ze brengt Therese naar het station om 
de trein te nemen 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Therese speelt ‘easy living’ op de piano, wanneer 
Carol achter haar gaat staan en haar schouders 
aanraakt stopt ze 
*Begin vanuit standpunt Therese, die vanuit de 
keuken toekijkt hoe Carol en Rindy de kerstboom 
versieren 
*Geweld tussen Harge en Carol deels vanuit het 
raam binnen, oogpunt Therese, ze zet de muziek 
luider.  
 

12. 
40.56-
43.36 

*Therese 
*Carol 
*Mensen 
op trein 
*Buurvro
uw 
*Richard 
en 
vrienden 

NARRATIEF 
*Therese neemt de trein naar huis. 
*Wanneer ze thuiskomt gaat de telefoon, het is 
Carol om zich te verontschuldigen. Carol vraagt of 
ze de volgende avond naar haar mag komen 
*Therese bevestigt de afspraak en zegt dat ze haar 
wel een paar dingen wil vragen, waarop Carol 
antwoordt dat ze dat moet doen. 
*Op dat moment komen Richard en anderen 
dronken binnen en maken ze veel lawaai. Therese 
houdt de hoorn even niet aan haar oor. Wanneer 
ze terug luistert heeft Carol opgehangen 
CINEMATOGRAFISCH 
*Gezicht Therese close-up in trein als ze weent, 
overgang naar haar reflectie in het raam (motief 
raam?) 
*Van hieruit overgang naar beeld vanuit 
geparkeerde auto (?) die ziet hoe Therese thuis 
wordt afgezet door een taxi 
*Muziek 

*Verdriet 
*verwardheid 
 
 

13. 
43.37- 
47.31 

*Carol 
*Advoca
at 
*Assisten
te 
advocaat 

NARRATIEF 
*Carol gaat naar haar advocaat. Die heeft slecht 
nieuws. Ze mag Rindy niet meer zien tot de 
volgende zitting, pas in april. Ook wil Harge geen 
gemeenschappelijk hoederecht meer, hij wil het 
alleen. Hiervoor baseert hij zich legaal op een 
moraliteitsclausule. Er wordt niet verder op in 
gegaan maar het heeft iets te maken met Abby (en 
Carols vroegere relatie met haar) 
*Wanneer ze buitenkomt steekt ze een sigaret op. 
Ze staat stil voor een winkel waar een nieuwe 
camera staat uitgestald in de etalage 
CINEMATOGRAFISCH 
*Begint met long shot (vogelperspectief) van de 
straat waarin Carol loopt. Ze valt vestimentair erg 
op omdat ze in het rood is gekleed, de andere 
mensen in de straat zijn erg donker.  
*Reflectie Carol in het raam van de etalage 

*Echtscheiding
sproblemen 
*Geaardheid 
als probleem 
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*Vuil raam bij advocaat waardoor ze kijkt naar 
gebouwen buiten 

14. 
46.32-
50.20 

*Therese 
*Verkope
r 
*Vrouwe
n in de 
winkel 
*Richard 

NARRATIEF 
*Therese koopt een plaat in de winkel 
*Ze loopt samen met Richard naar huis. Ze hebben 
een gesprek waaruit blijkt dat Therese er niet klaar 
voor is om met zijn familie Kerst te vieren of met 
hem te trouwen en te verhuizen naar Frankrijk. 
*Ze vraagt of hij nooit verliefd was op een jongen. 
Hij vindt het raar. Hij vraagt of zij verliefd is op een 
meisje, waarop ze ontsteld nee roept. 
*Ze laat Christian verweesd achter 
CINEMATOGRAFISCH 
*Muziek in winkel: Kiss of fire. Jazz 
*Blikken van vrouwen naar Therese, minachtend 
 

*Relatieproble
men 
*Innerlijke strijd 
*Heteronormati
viteit 
 

15. 
50.21-
51.55 

*Carol 
*Abby 

NARRATIEF 
Carol en Abby zitten in een bar. Carol vertelt over 
het feit dat Harge Rindy van haar weghoudt. Abby 
voelt zich schuldig maar Carol zegt dat ze dat niet 
mag doen. Dan vertelt Carol dat ze enkele weken 
weg wil. Abby weet dat ze Therese zal meevragen. 
Carol zegt dat ze niet weet wat doen 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Duistere sfeer bar 
*Roken als indicatie verleden 

*Verdriet 
*Woede 
 

16. 
51.56-
55.04 

*Carol 
*Therese 

NARRATIEF 
*Carol geeft Therese een camera cadeau. Ze kijkt 
naar haar foto’s.  
*Carol vertelt over wat Harge haar heeft 
aangedaan met Rindy.  
*Carol vraagt of Therese meegaat op reis.  
CINEMATOGRAFISCH 
*veel beelden waar personages eerder in 
achtergrond staan, veel muur. Niet altijd gezichten 
te zien maar eerder achterkant personages. 
Meestal van ver.  
*Therese vaker in vogelperspectief 
*Sneeuw wanneer Therese zegt dat ze mee wil 
gaan. Combinatie met niet-diëgetische muziek 

*Blijdschap 
*Verdriet 
*Prille liefde 

17. 
55.05-
57.07 

*Therese  
*Richard 

NARRATIEF 
*Therese en Richard hebben ruzie omdat Therese 
zomaar weggaat met Carol en haar spaargeld 
opgebruikt. 
*Richard verwijt haar een crush te hebben op de 
vrouw en zegt dat ze binnen enkele weken 
wanhopig terug voor zijn deur zal staan. Hij vertrekt 
kwaad. Het is niet duidelijk of ze nu uit elkaar zijn 
gegaan. 
CINEMATOGRAFISCH 
*/ 

*Ruzie 
*Relatieproble
men 
 

18. 
57.08-
58.32 

*Carol 
*Therese 

NARRATIEF 
*Carol en Therese vertrekken.  
 

*Vertrek, 
escapisme 
*Geluk 
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CINEMATOGRAFISCH 
*sneeuw 
*Vrolijke kerstmuziek als ze vertrekken 
*Roadmovie beelden in sneeuwlandschap 
*Close ups. Thereses gezicht achter raam.  

19. 
58.33-
59.48 

*Carol 
*Therese 

NARRATIEF 
*Carol en Therese eten in een wegrestaurant. 
Therese geeft haar de plaat cadeau. Ze wil een 
foto trekken maar Carol vindt dat ze er slecht uitziet 
en houdt haar handen voor haar ogen. Therese 
neemt haar hand en legt het op tafel, even is er 
een ongemakkelijke stilte. Subtiel signaal van de 
verliefdheid. Dan vraagt Carol of ze Richard mist, 
maar Therese zegt dat ze niet aan hem, of haar 
thuis denkt.  
CINEMATOGRAFISCH 
*aanraking en blikken 
 

*Prille liefde 

20. 
59.49-
1.00.28 

*Carol 
*Therese 
 

NARRATIEF 
*Carol en therese rijden verder, Therese slaapt in 
de auto, en Carol legt liefdevol haar deken beter 
over haar.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*roadmovie beelden 
*Radiostem over presidentsverkiezingen (hint 
verleden) 
*muziek niet-diëgetisch 
 

*(verborgen) 
Liefde 

21. 
1.00.29-
1.02.00 

*Abby 
*Harge 

NARRATIEF 
*Harge komt bij Abby thuis omdat Carol nergens te 
vinden is en Rindy haar moeder zelf wil zien. Abby 
zegt dat ze er niet is en maakt ruzie met hem. Hij 
heeft Carols leven verpest, door hemzelf haar 
enige referentiepunt te maken, en moet er vrede 
mee nemen dat dat voorbij is.  
CINEMATOGRAFISCH 
*dialoog, Harge zegt dat Carol zijn vrouw is, dus 
zijn verantwoordelijkheid. Indicatie van verleden.  

*Huwelijksprob
lemen 
*echtscheiding 
*wanhoop 
*trots, eer 
krenking 
 

22.1.02.
01-
1.03.07 

*Therese 
*Carol 

NARRATIEF 
Therese komt op Carols kamer. Carol staat onder 
de douche en roept of Therese haar trui die in haar 
koffer zit wil aangeven. Therese vindt een revolver 
in de valies maar zegt er niets van. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
/ 

*Wantrouwen 
*verborgen 
verliefdheid 

23. 
1.03.08-
1.04.50 

*Carol 
*Therese 
*Recepti
oniste 
hotel 
*Vreemd
e man 

NARRATIEF 
*Ze rijden naar een volgend hotel. Therese vraagt 
of Carol zich veilig voelt, Carol zegt van wel. In het 
hotel stelt Therese voor de presidentiële suite te 
nemen, omdat die in promotie is.  
*Wanneer Therese ijs gaat halen ontmoet ze een 
man die haar helpt 
 

/ 
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CINEMATOGRAFISCH 
*close up gebruik 

24.1.04.
51-
1.06.30 

*Therese 
*Carol 

NARRATIEF 
*therese en Carol maken zich op. Op de 
achtergrond speelt de plaat die Therese cadeau 
gaf. Wanneer Carol parfum in haar nek smeert 
vraagt ze Therese om te ruiken. Ze zijn lichamelijk 
heel intiem bij elkaar maar er gebeurt niets, er is 
wel een spanning voelbaar. 
*Wanneer Carol al slaapt, ligt Therese nog te 
kijken naar haar. 
CINEMATOGRAFISCH 
*diëgetische muziek: plaat easy living ligt op.  
*Lang shot (bewegende camera) van de ruimte, we 
horen het gesprek van Carol en Therese over 
make-up maar zien ze nog niet. We zien de 
platenspeler die afloopt en Therese die de plaat 
opnieuw oplegt. 
*Carol zegt ‘to president McKinley’ bij het heffen 
van haar glas, wat de tijd nogmaals aantoont. Eind 
19e begin 20e eeuw.  

*Spanning, 
verborgen 
liefde 

25. 
1.06.31-
1.08.06 

*Therese 
*Carol 
*Tommy 
Tucker 

NARRATIEF 
*De man van de vorige avond komt bij Therese aan 
de ontbijttafel zitten. Hij stelt zich voor als Tommy 
Tucker en is verkoper. Carol reageert opgelaten 
als ze de twee samen ziet, en zet zich erbij. 
Wanneer hij hoort dat ze naar Chicago gaan zegt 
hij een shortcut te weten die twee uur minder rijden 
kost.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
/ 

*Jaloezie 
*Argwaan 

26. 
1.08.07-
1.10.06 

*Therese 
*Carol 
 

NARRATIEF 
Ze rijden naar een volgend hotel, dat vrij luxueus 
is. De sfeer is vrolijk en uitgelaten. Eens 
aangekomen valt Carol meteen in slaap op het 
bed. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Close up Therese door vuil autoraam 
*Muziek om sfeer weer te geven.  
*Medium shots door autoraam 

*Geluk 
*Vrolijkheid 

27. 
1.10.07-
1.11.15 

*Carol 
*Therese 

NARRATIEF 
Therese gaat haar post ophalen, enkele brieven 
van Richard.  
*Carol belt Harge maar hangt op wanneer ze zijn 
stem hoort 
*Therese vraagt of ze telefoneerde, maar Carol 
liegt dat ze enkel naar het toilet ging 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Long shots 

*Relatieproble
men 

28. 
1.11.16-
1.15.24 

*Carol  
*Therese 

NARRATIEF 
*Het is nieuwjaarsavond. Carol zoekt toenadering 
tot Therese. Ze kust haar en de liefde blijkt 

*Liefde 
*Passie 
*Seks 
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wederzijds. Ze hebben seks. Aanvankelijk durft 
Carol zich niet naakt te tonen aan Therese, omdat 
zij een mooier lichaam heeft, dat Carol nooit heeft 
gehad.  
CINEMATOGRAFISCH 
*Naaktheid vrij expliciet bij Therese, minder bij 
Carol. Leeftijdsverschil 
*Close-ups 
*Muziek 
*Fade out naar zwart met gehijg in echo nog als 
geluid.  

*Naaktheid 
*Schaamte 

29. 
1.15.25-
1.19.43 

*Therese  
*Carol 
*Recepti
oniste 
*Tucker 
*Abby 

NARRATIEF 
*De volgende ochtend wanneer ze willen 
vertrekken is er een telegram toegekomen in het 
hotel van Harge. Het komt uit dat Tucker een 
privédetective is die Carol en Therese afluisterde 
en opnames heeft gemaakt van hun nacht samen 
in opdracht van Harge. Harge kan deze opnames 
gebruiken in de rechtszaal tijdens de 
echtscheiding. Carol is woedend en wanhopig. Ze 
neemt haar revolver en wil uit woede de 
bandopnemer aan stukken schieten, maar die blijkt 
niet geladen.  
*Voor ze vertrekken belt ze Abby op, die haar zegt 
wat ze moet doen.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Wanneer de receptioniste Carol het telegram 
geeft wordt dat van buitenaf gefilmd, door het 
raam.  
*Ook in de auto alles door het raam 

*Woede 
*Wanhoop 
 

30. 
1.19.44-
1.21.14 

*Carol 
*Abby  
*Therese 

NARRATIEF 
*In het volgende hotel belt Carol nogmaals met 
Abby 
*Carol vraagt Therese bij haar te slapen, ze 
hebben seks.  
CINEMATOGRAFISCH 
*Close-up bij kus/seksscène 
*Vooral standpunt Therese 
 

*liefde 
*passie 
*wanhoop  
 

31. 
1.21.15-
1.26.17 

*Abby 
*Therese 
*Carol 

NARRATIEF 
*Abby komt Therese ophalen in het hotel om haar 
naar huis te brengen. Carol is vroeg die ochtend 
vertrokken. 
*Therese vraagt hoe de relatie was tussen Abby en 
Carol, zij kenden elkaar van toen ze 10 waren, 
werden plots verliefd, maar de relatie brak 
*Abby geeft Therese een brief die Carol heeft 
achtergelaten, waaruit blijkt dat het beter is dat ze 
alle contact verbreken, hoewel Carol veel van haar 
houdt. Ze moeten elkaar loslaten volgens Carol. 
Therese zal dit pas begrijpen als ze ouder is zegt 
ze.  
CINEMATOGRAFISCH 
*Opnieuw Therese van achter raam in restaurant 

*Intens verdriet 
*ziekte 
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*off-screen stem Carol die de brief voorleest. 
Intussen beelden van de terugkeer naar huis. 
*triestige niet-diëgetisch muziek 

321.26.1
8-
1.28.20. 

*Therese 
*Carol 

NARRATIEF 
*Therese ontwikkelt de foto’s, wanneer ze de foto 
ziet loopt ze naar de telefoon. Ze twijfelt even maar 
belt Carol.  
*Wanneer Carol Thereses stem hoort twijfelt ze 
even, maar zonder iets te zeggen legt ze de 
telefoon af. Waarop therese nog tot tweemaal toe 
fluistert dat ze haar mist. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Close-up gebruik 
*muziek 

*Romantiek 
*Liefde 
*Liefdesverdrie
t, gemis 
*Wanhoop 
 

33. 
1.28.21- 
1.29.53 

*Therese 
*Danny 

NARRATIEF 
*Therese en Danny schilderen samen een huis. 
Danny bekijkt de foto’s waar Carol opstaat en zegt 
dat Therese een portfolio moet aanleggen. 
*Hij vraagt wat er is gebeurd met Carol maar 
Therese wil er niet over praten 
CINEMATOGRAFISCH 
/ 

*Traditioneel 
koppel, 
heteronormativ
iteit 
 

34. 
1.29.54-
1.31.48 

*Carol 
*Harge 
*Ouders 
Harge 
*Rindy 

NARRATIEF 
*Carol woont opnieuw bij Harge. Ze hebben een 
diner met Harges ouders. Ze vragen naar Carols 
dokter waarmee ze een goede band heeft. Carol 
zegt dat het een psychotherapeut is, waarop de 
situatie wat ongemakkelijk is. Harges moeder redt 
het door te zeggen dat het een dure dokter is met 
een goede reputatie.  
*Wanneer Rindy thuiskomt is Carol dolgelukkig 
CINEMATOGRAFISCH 
*Taboesfeer rond psychologische problemen, 
tijdsgeest.  
*Het begint te sneeuwen 

*traditioneel 
Koppel, 
heteronormativ
iteit 
*huwelijk 
*gespannen 
sfeer 
*taboe 
*Mentale 
problemen 
 
 

35. 
1.31.49-
1.33.40 

*Therese 
*Richard 
 

NARRATIEF 
*Richard geeft Therese een doos met foto’s die 
nog in hun huis lag 
*Therese sorteert de foto’s en moet even slikken 
als ze de eerste foto van Carol die ze ooit nam 
tegenkomt 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Geen geluid, enkel niet-diëgetische muziek 

*Liefdesverdrie
t 

36. 
1.33.41- 
1.34.43 

*Carol 
*Abby 

NARRATIEF 
*Carol zegt tegen Abby dat ze de situatie niet 
langer volhoudt.  
*Ze vraagt of Abby iets weet over Therese, Abby 
denkt dat ze een job gestart is bij The Times 
 
CINEMATOGRAFISCH 
/ 

*Conformering 
*Heteronormati
viteit 
*Psychologisc
he stoornis 
*Liefdesverdrie
t 
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37. 
1.34.44-
1.38.56 

*Carol 
*Harge 
*Advocat
en 
 

NARRATIEF 
Carol en Harge hebben een bemiddeling inzake 
hun echtscheiding. De advocaat van Harge haalt 
de lesbische geaardheid van Carol naar boven als 
reden waarom ze niet capabel is voor Rindy te 
zorgen. 
*Carols advocaat zegt dat haar psychotherapeut 
heeft gezegd dat ze aan de betere hand is, net als 
nog twee andere therapeuten die hun opinie 
hebben gegeven 
*Carol neemt het woord. Ze wil enkel wat goed is 
voor Rindy maar wil niet meer discussiëren. Het 
enige wat ze nog wil is regelmatige bezoeken, als 
Harge dat niet aanvaardt zal er een rechtszaak van 
komen, waarop ze wenend wegloopt 
 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*veel shots door ramen 

*Heteronormati
viteit 
*Geaardheid 
als mentale 
ziekte 
*echtscheiding 
*wanhoop 
*verdriet 

38. 
1.38.57-
1.40.15 

*Therese 
*Redacti
e 

NARRATIEF 
*Therese ontvangt een brief van Carol op haar 
werk met de vraag af te spreken die avond. Ze 
gooit de brief weg. 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*Redactie is mannenwereld: indicatie verleden 

*Liefdesverdrie
t 

39. 
1.40.16- 
1.44.59 

*Carol 
*Therese 
*Jack 

NARRATIEF 
*Therese komt toch opdagen op de plaats en het 
uur die Carol aangaf, een chique bar. Carol vraagt 
Therese om bij haar te komen wonen. Therese 
reageert afstandelijk en negatief maar is duidelijk 
van de kaart. Carol geeft niet op. Ze zegt dat ze 
van haar houdt. Dan komt Jack, een oude vriend 
van Therese binnen.  Wanneer Jack Therese 
herkent vraagt hij haar mee te komen naar Phils 
feest waarop ze ja antwoordt en Carol weggaat. 
*Therese gaat voor ze vertrekken nog even naar 
het toilet en gooit water in haar gezicht.  
CINEMATOGRAFISCH 
*Zelfde scène als in het begin maar nu vanuit het 
standpunt van Therese en niet van Jack 
*Gebruik spiegels 

*Liefdesverdrie
t 
*liefde 
*kwaadheid 
*verwarring 

40. 
1.45.00-
1.47.50 

*Therese 
*Jack 
*Phil 
*Richard 
*Mensen 
op het 
feest 

NARRATIEF 
*Therese gaat mee naar het feestje bij Phil. Daar 
ziet ze Richard dansen met een ander meisje. De 
twee maken oogcontact maar zeggen niets tegen 
elkaar. 
*Therese verlaat het feestje vroegtijdig en neemt 
een taxi 
 
CINEMATOGRAFISCH 
*onderweg met taxi opnieuw close-up Therese 
door taxiraam 
*Stijl feestje, kledij mensen, … indicatie verleden 

*heteronormati
viteit 
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*Dansende koppels bestaan allen uit een man en 
een vrouw 

41. 
1.47.51-
einde 

 NARRATIEF 
Therese gaat naar het restaurant waar Carol zei 
dat ze zou gaan dineren met vrienden. Therese 
had negatief geantwoord op haar uitnodiging maar 
is er nu toch. 
*Ze loopt vastberaden voorbij de portier en gaat 
zoekend het restaurant binnen, waar ze Carol ziet, 
en oogcontact met haar maakt. Carol kijkt haar met 
een veelbetekende, gelukkige blik aan.  
 
CINEMATOGRAFISCH 
*bewegende, subjectieve camera vanuit standpunt 
Therese wanneer ze naar Carols tafel stapt 
*Slow motion 
*Muziek niet diëgetisch, gekende soundtrack film 
*Eindigt met beeld Carol die glimlachend in de 
camera kijkt, naar Therese 
 

*Liefde 
 

 

 

BIJLAGE 3: TWEEDE ANALYSE CLUSTERING THEMA’S  
 

In deze bijlage hebben we geprobeerd de verschillende kenmerken van de NQC (thema’s, 

zowel inhoudelijk als stilistisch en cinematografische en narratieve kenmerken) in enkele 

categorieën onder te brengen. We hebben deze geclusterd en kwamen tot enkele categorieën 

die vet gedrukt staan. De zaken die schuin gedrukt staan, zijn deze die volgens ons atypisch 

zijn voor NQC, en waarin de nieuwe films dus thematisch afwijken. De onderstreepte zaken 

zijn terugkerende (cinematografische en narratieve) kenmerken en thema’s uit de NQC. 

 

Queer praktijken  
 

*Alcoholmisbruik, -verslaving als thema in Skoonheid, buiten de norm, problematiek? Buiten 

categorie? 

*Het hoofdpersonage in Skoonheid, François, is naar de buitenwereld toe een perfect 

‘normale’ (volgens het heteronormatieve maatschappelijk discours) getrouwde man. In het 

geniep komt hij echter samen met een groep mannen die net als hem van middelbare leeftijd 

zijn, om homoseksuele betrekkingen te hebben. Het zijn georganiseerde orgieën. Hij is queer, 

maar zonder het te willen zijn, op een verdoken manier. Hij staat buiten de normen die worden 

opgelegd door de maatschappij waarin hij leeft, maar houdt dit angstvallig verborgen en 

probeert zich voor de buitenwereld eraan te conformeren.  
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*Ook is het hoofdpersonage in Skoonheid geobsedeerd door een jongeman, Christian. Hij gaat 

hier ver in door hem overal te volgen en te bespioneren en te stalken. Deze obsessie resulteert 

in een verkrachting. Belangrijk om hierbij op te merken is het feit dat het verhaal verteld wordt 

vanuit het standpunt van François, waardoor men als kijker zich met hem identificeert. Dat dit 

hoofdpersonage een verkrachting begaat, leidt tot een brutaal wakker schudden van de kijker. 

Dit wordt versterkt doordat de film neutraal lijkt te staan, de verkrachting wordt niet veroordeeld 

door de film, waardoor de kijker voor zichzelf moet nadenken en een oordeel vellen. Dit brutale 

karakter is ook eigen aan de NQC.  

*Racisme van het hoofdpersonage, in maatschappelijke context Zuid-Afrika in post-

apartheidsperiode. Superioriteit tegenover zwarte landgenoten. Wordt duidelijk in wat hij 

vertelt, hoe hij doet tegen een zwarte vrouw in het café, … Ook de andere mannen (waarmee 

hij afspreekt voor de orgie) zijn racistisch, omdat ze een groot probleem maken van het feit dat 

een van hen een zwarte man heeft meegenomen, en die hierdoor niet meer mag deelnemen 

aan de orgieën. Zo herhalen ze de afspraak ‘geen gekleurden, geen gekken’. Toont ook dat 

racisme op grotere schaal ingeburgerd is in deze maatschappij en als vrij normaal wordt 

ervaren.  

*Laurence Anyways: alcoholgebruik (soms ook problematisch maar in veel mindere mate dan 

Skoonheid) is een terugkerend gegeven. Dit meestal in combinatie met seks, liefde, passie, 

uitgelatenheid,…  

*Voyeurisme in l’Inconnu du lac. Een van de mannen aan het meer is uit op het bekijken van 

koppels die seks hebben en masturbeert hierbij. Meestal wordt hij echter weggejaagd omdat 

hij het niet subtiel doet.  

 

 

*Algemeen gezien is cruising de hoofdactiviteit die wordt uitgeoefend aan het meer. Iedereen 

heeft seks met iedereen, zonder veel woorden weet iedereen dat dit de bedoeling is wanneer 

iemand toenadering zoekt. Seks wordt hierdoor banaal. Overal in het bos zijn koppels te zien 
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en ligt afval van gebruikte condooms. Promiscuïteit is een belangrijk thema, iedereen heeft 

seks met wisselende partners.  

*Carol: het inhuren van een privé-detective om ex-vrouw te bespieden. Te zien binnen context 

tijdsperiode. 

*Carol: wegvluchten van maatschappij om vrij te kunnen zijn in keuze van liefdespartners? 

Ook zien binnen context tijdsperiode.  

 

 

*Bij Pride is de voornaamste queer praktijk het vormen van een LGBT verzetsgroep die de 

stakende mijnwerkers steunt en het betogen voor gay rights op de Gay Pride. Het verzet is 

zeer expliciet in deze film (cfr. Infra: activisme). Ook begint de film met een betoging tegen het 

heersende beleid van Thatcher, dat discrimenerend is ten opzichte van de LGBT-community. 

Een van de personages woont in een appartementsblok waar een spanddoek hangt ‘Thatcher 

out’.  

Queer Identiteiten  
 

*Het queer hoofdpersonage in Skoonheid (hoewel hij zich probeert te conformeren aan de 

maatschappelijke norm) wordt door het in beeld brengen van hem als geobsedeerde, 

spionerende, stalkende man van middelbare leeftijd in een slecht daglicht gesteld. Deze 

slechtheid van het hoofdpersonage komt tot een hoogtepunt wanneer hij Christian, de 

jongeman door wie hij geobsedeerd is, brutaal verkracht. De agressiviteit van het 

hoofdpersonage wordt meermaals bevestigd in de film.  

*Wat ook meermaals wordt aangetoond bij het hoofdpersonage uit Skoonheid is het feit dat hij 

worstelt met zichzelf. Hij heeft veel last van twijfels, zorgen van innerlijke problemen die hij niet 

laat uitschijnen maar onderdrukt houdt. Zo zijn er zijn homoseksuele betrekkingen die hij 
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angstvallig verborgen houdt. Hiervoor schaamt hij zich, hij vindt het vies, maar doet het toch.  

Hij wordt ook regelmatig overmand door een gevoel van eenzaamheid. Francois (Skoonheid) 

wordt ook meermaals getoond als een racistische man. Gezien Skoonheid zich afspeelt in 

Zuid-Afrika kunnen we dit in deze maatschappelijke context plaatsen, Aangezien de gevolgen 

van het apartheidsregime hier nog steeds te voelen zijn. Hij voelt zich als blanke superieur 

tegenover de zwarte medemensen in zijn land en toont dit ook uitdrukkelijk. Dit racisme komt 

enkele keren tot uiting in de film.  

*Laurence Anyways. Wanneer Laurence en Frédérique al lang uit elkaar zijn, is Laurence nog 

steeds geobsedeerd door Frédérique. Hij houdt haar in de gaten, stalkt haar en is jaloers op 

haar nieuwe echtgenoot. Laurences nieuwe vriendin, Charlotte, is ook jaloers en geobsedeerd. 

Ook zij stalkt Frédérique.  

*In l’Inconnu du lac is het (queer) hoofdpersonage Franck zeer gelaagd weergegeven. Hij heeft 

veel negatieve kanten, zoals bij de NQC. Hij handelt uitermate irrationeel, laat zich leiden door 

gevoelens van liefde, verliefdheid, passie en lust. Hierdoor tart hij de dood. Omdat zijn emoties 

het overnemen van zijn ratio, voelt hij een grenzeloze aantrekkingskracht tot een man, 

waarvan hij weet dat het een moordenaar is. Hij zoekt met dit weten de meest gevaarlijke 

situaties op die hem elk moment zijn leven kunnen kosten. Hij is geobsedeerd door de 

moordenaar. Er is wel enige aanwijzing van angst en twijfel bij hem, bijvoorbeeld als hij niet 

wil gaan zwemmen met hem wanneer ze alleen aan het meer zijn, maar ook deze worden 

uiteindelijk teniet gedaan door zijn gevoelens.  

*Ook de moordenaar uit L’inconnu du lac (Michel) is een slecht, multidimensionaal queer 

personage. Hij wordt geleid door jaloezie en passie in zijn daden. Zo vermoordt hij zijn partner 

omdat die jaloers reageert op de komst van Franck. Hij vermoordt ook Henri uit jaloezie, omdat 

hij teveel bij Franck is. Wanneer hij dreigt Franck te verliezen, vermoordt hij ook de inspecteur. 

*Pride vertoont dit NQC-kenmerk amper of niet. De queer personages uit deze film worden 

niet echt negatief of misdadig voorgesteld, in tegendeel, het zijn eerder geïdealiseerde 

rechtvaardigheidsstrijders. De personages die in deze film als slecht worden voorgesteld zijn 

personages die wel passen binnen het heteronormatieve discours. Zo is er de homofobe man 

die Mike in elkaar slaat, de ouders van Joe die hem niet willen aanvaarden zoals hij is,… 

*Therese is een vrouw met een job en een vaste vriend die met haar wil trouwen. Ondanks het 

feit dat ze alles heeft om een perfect, rustig en risicoloos leven te lijden, laat ze zich meeslepen 

door gevoelens voor een vrouw die ze slechts enkele keren heeft ontmoet, en laat ze zelfs 

hiervoor haar vriend in de steek. We zouden ook dit deels als ‘irrationeel’ kunnen bestempelen, 

vooral als we dit verhaal zien binnen de tijdsperiode waarin het zich afspeelt. Vandaag zou 



149 
 

een dergelijke situatie natuurlijk niet als irrationeel worden gezien omdat vrouwen veel vrijer 

zijn.  

 

Waarden en normen 
 

*Skoonheid begint met een huwelijk tussen een man en een vrouw. Dit is reeds een 

bevestiging van de heteronormativiteit. De heteroseksualiteit wordt als norm gezien en het 

instituut van het huwelijk is hier de belichaming van. Dit is dus alles behalve queer. Ook wordt 

de waarde van familie, relatie en monogamie sterk benadrukt hierdoor. Het gezin als 

traditionele hoeksteen van de maatschappij. Het hoofdpersonage lijkt een normale, gelukkig 

getrouwde heteroseksuele man die samenwoont met zijn vrouw en dochter. Naar de 

buitenwereld laten ze een geslaagd huwelijk uitschijnen terwijl de film toont dat er in het gezin 

veel spanningen zijn, die bewust worden onderdrukt.  

*Laurence Anyways gaat om de relatie en de passionele liefde tussen de twee 

hoofdpersonage. Geluk binnen een monogame relatie staat in het begin van de film centraal.  

Laurence Anyways verwerpt traditionele waarden rond familie, relaties. Zo uit Frédérique haar 

ongenoegen over haar huwelijk, en de tradities die ermee gepaard gaan zoals familiefeesten 

met kerst. Ze was gelukkiger als ze samen was met Laurence en alles kon maar niets moest. 

Aan de andere kant heeft ze een zeer sterke band met haar zus en moeder. Laurence zelf 

heeft jarenlang geen contact met zijn ouders, en zoekt terug contact met ze wanneer hij zijn 

coming-out maakt. Zijn moeder zoekt opnieuw toenadering maar ook hier zien we geen 

traditionele, normale moeder-kind relatie. Ook gaat ze weg bij haar man, de vader van 

Laurence.  

*L’inconnu du lac is speelt zich af in een zeer afgezonderde ruimte. Door deze afzondering lijkt 

de plaats ver weg van de ‘beschaafde’ maatschappij. De waarden van de heteronormatieve 

maatschappij worden volledig genegeerd en komen niet aan bod. Zo gaat het enkel over 

homoseksuele mannen, is er geen sprake van monogamie, vaste relaties of de traditionele 

waarde van familie.  

*Pride: De film wordt beleefd en verteld vanuit het standpunt van een groep queers, waardoor 

vooral de waarden die zij hebben sterk naar voor komen, en niet de waarden van de sterk 

heteronormatieve maatschappij van de tijd waarin de film zich afspeelt. De waarden van deze 

maatschappij zijn dus traditioneel, de waarden waarvoor de queers staan zijn vrijheid, 

gelijkheid (rechten, behandeling), emancipatie enz. Dit is allemaal zeer rechtuit.  
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*Ook de waarde van samenwerken, solidariteit en vriendschap over alle grenzen heen (klasse, 

leeftijd, sociale status,…) is zeer aanwezig in de film. Zo sluiten de jonge, energieke, 

progressieve queers een samenwerking met de oudere, traditionele mijnwerkers. De waarde 

van solidariteit wordt expliciet gemaakt door een muzikaal motief. Doorheen heel de film wordt 

het nummer ‘solidarity forever’ gebruikt, zowel diëgetisch als niet-diëgetisch.  

*In Carol worden heteronormatieve waarden benadrukt, en hoe men zich hiermee wil 

vereenzelvigen tegen gevoelens in. Impliciet worden deze waarden wel verworpen doordat de 

film vandaag gemaakt wordt over een vroegere tijdsperiode (cfr. Infra).  

*In Carol is ondanks deze heteronormatieve waarden ook homoseksuele liefde als 

waarde/thema aanwezig. Het is een verhaal van twee mensen die elkaar ontmoeten en op 

slag verliefd worden.  

*De norm van het heteroseksuele, monogame  huwelijk wordt verworpen doordat het verhaal 

gaat over een vrouw die volop in een (vecht)scheiding verwikkeld is. Ook de waarde van familie 

wordt verworpen aangezien Carol zich duidelijk beperkt en gevangen voelt als ze zich hieraan 

conformeert en tijd doorbrengt met haar schoonfamilie. Wat wel mooi in beeld wordt gebracht 

is de sterke moeder-dochter relatie die Carol heeft met Rindy.  

 

Geweld  
 

*Skoonheid: expliciet tonen van verkrachting, fysiek geweld. Het expliciete karakter hiervan is 

eigen aan NQC.  

*Laurence Anyways: regelmatig verbaal geweld in de vorm van ruzies waar harde woorden 

vallen. Meestal door Frédérique die zichzelf als heteroseksueel beschouwt en dus samen wil 

zijn met een man, en niet met Laurence die een vrouw wordt. Hoewel ze nog steeds erg verliefd 

is op hem/haar. Ook wanneer Fred ruzie krijgt met de serveerster op café, die een opmering 

maakt over Laurences uiterlijk, wordt ze woest en scheldt ze de vrouw de huid vol. Ook vloeken 

is een terugkerend gegeven in de film.  

*Fysiek geweld in Laurence Anyways is er, maar wordt niet expliciet getoond, eerder 

gesuggereerd. Wanneer Laurence in vrouwenkleren op café zit wordt hij in elkaar geslagen 

door een man. De reden hiervoor is transfobie en er is dus sprake van symbolisch geweld. Dit 

wordt van ver en in het duister getoond. Het resultaat van het geweld: een gewonde Laurence, 

wordt wel expliciet getoond.  
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*Driemaal moord in l’inconnu du lac. Verdrinking, neersteken worden expliciet maar van veraf 

getoond vanuit standpunt getuige. Keel oversnijden wordt niet expliciet getoond, ook hier 

getuige maar ziet enkel dat er beweging is vanachter de struiken. Wel expliciet verwondingen 

getoond. Alle misdaden gebeuren bij valavond. De obscuriteit van de misdaden en het van ver 

en telkens vanuit het standpunt van Franck tonen geeft een grote bijdrage aan de spanning 

die wordt opgebouwd in de film. 
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*Het geweld in Pride is beperkt en wordt gesuggereerd maar niet getoond. Zo wordt Gethin in 

elkaar geslagen door een (hoogstwaarschijnlijk) homofobe man, maar dit krijgen we niet te 

zien. We krijgen de suggestie doordat hij in het donker wordt achtervolgd, en het volgende dat 

we weten is dat hij in het ziekenhuis ligt. We kunnen hier wel stellen dat het om symbolisch 

geweld gaat, tegen de homogemeenschap.  

*Ook is er in Pride sprake van verbaal geweld maar ook dit wordt gesuggereerd. Zo ontdekken 

de ouders van Joe dat hij homoseksueel is en ontaard dit in een hevige ruzie met zijn vader, 

waarin hoogstwaarschijnlijk harde woorden vallen, maar het eigenlijke gesprek krijgt men 

enkel te zien, niet te horen. Ook dit is symbolisch geweld.  

*In Carol is fysiek geweld zeer weinig aanwezig. Er is een kort handgemeen tussen Carol en 

Harge haar ex-man, omwille van hun dispuut om Rindy. Maar hierbij raakt niemand echt 

gewond, de gemoederen laaien enkel hoog op. Ook is er een aanzet tot fysiek geweld wanneer 

Carol de privé-detective bedreigt met een pistool, maar ook hier komt het niet tot echt geweld.  

*Symbolisch geweld is er wel in Carol doordat de homoseksualiteit van Carol door 

hoogstaanden (advocaten, rechters) bestempeld wordt als een psychologische ziekte 

waarvoor ze in behandeling moet gaan bij een therapeut, omdat ze anders volgens hen niet in 
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staat is haar kind op een correcte manier op te voeden. Carol doet dit ook effectief. Dit is ook 

een indicatie van de tijdsperiode waarin het verhaal zich afspeelt.  

 

Activisme 
 

*Pride is de enige film die dit kenmerk van de NQC hanteert. Dit gebeurt echter niet op dezelfde 

manier als de oorspronkelijke NQC, die vooral tot doel had met expliciet, politiek activisme te 

provoceren en verandering te brengen. Pride is een hedendaagse film over een maatschappij 

van enkele decennia geleden, toen er nog geen (juridische, maatschappelijke) aanvaarding 

van de holebigemeenschap was. Door deze film vandaag te maken, kan dit politieke activisme 

getoond worden op een manier waarop het toen nog niet kon. Dit verzet en protest voor 

rechten van de LGBT-gemeenschap wordt belichaamd door een groep revolutionaire jongeren 

die een groep oprichten om geld in te zamelen voor de stakende mijnwerkers (omdat zij 

dezelfde problemen van onbegrip en maatschappelijke verstoting ondervinden als zij), en die 

ook (samen met deze mijnwerkers) deelnemen aan de Gay Pride. Het expliciet politieke 

activisme zit in deze betogingen en geld inzamelingen en in het feit dat ze vaak uitspreken dat 

ze een effectieve verandering willen in wetgeving.  

Het terugkerende symbool van een gebalde vuist staat symbool voor dit politiek activisme.  

 

Queer verzet  
 

*Laurence out zich als transgender en stuit hierbij op veel onbegrip (heteronormatief?), hij/zij 

is queer en stelt zichzelf buiten deze norm. Hij verschijnt nog met kort haar, mannelijk uiterlijk, 

maar vrouwenkleren en hoge hakken, op zijn werk, en geniet zichtbaar van de aandacht die 

hij krijgt. Visueel voorgesteld via male gaze camera. Gefragmenteerde beelden van zijn/haar 

hakken, benen… 
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*De nieuwe vrienden van Laurence, de familie Rose, zijn op zijn minst allen queer te noemen. 

Het zijn extravagante dames en heren die zich kleden naargelang ze zich voelen, drags, … Zij 

veroordelen Laurence niet op zijn/haar mannelijk/vrouwelijk uiterlijk.  
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*In L’inconnu du lac zijn alle personages zoals gezegd homoseksueel/queer. De film verzet 

zich automatisch tegen bepaalde normen en waarden van de heteronormatieve maatschappij 

zoals hierboven gezegd.  

*Het impliciete verzet in Pride zit vooral in de veruiterlijking van sommige van de queer 

personages. Gezien de tijdsperiode waarin zowel juridische als maatschappelijke aanvaarding 

van de LGBT-gemeenschap nog in kinderschoenen stond, kleden de personages zich al vrij 

expliciet (wel op een stereotiepe manier) queer. Dit is gezien het contrast met ‘normale’ 

mensen in de film vrij opvallend.  

 



156 
 

*In Carol zijn Therese en Carol in se wel queer personages, maar op een verdoken manier. 

Queer verzet is niet aanwezig aangezien ze zich zoveel mogelijk conformeren aan de norm. 

Carol besluit zelfs het contact met Therese te breken omdat dit ervoor zorgt dat ze haar dochter 

niet meer kan zien, in plaats van zich te verzetten tegen deze opvatting van homoseksualiteit 

als een gevaarlijke, mentale ziekte.  

 

Verwerpen heteronormativiteit 
 

*Skoonheid: hoofdpersonage Francois wil zich kost wat kost conformeren aan de 

heteronormativiteit die eigen is aan de samenleving. We zien dat hij hierdoor depressief en 

alcoholverslaafd wordt, in het geheim met andere mannen afspreekt voor orgieën, racistisch 

is en overgaat tot misdaden als verkrachting. In se verwerpt de film dus deze 

heteronormativiteit door te tonen wat er gebeurt als een persoon zich kost wat kost hieraan wil 

conformeren.  

Ook stilistisch is deze verwerping te zien. Het heteronormatieve instituut van het huwelijk wordt 

als leeg en saai voorgesteld. Het is een veilige manier om een leven te leiden maar daar stopt 

het avontuur. Dit toont de film door de lange stiltes en banale gesprekken en ruzies tussen 

Francois en zijn vrouw, het gebrek aan passie en de vaak statische, symmetrische beelden 

van de twee, bijvoorbeeld in de slaapkamer, wat normaal een plaats is waar de liefde wordt 

bedreven.  

 

*Laurence Anyways: hij/zij is transgender, queer, stelt zich buiten de norm. Maar ziet de 

samenleving wel nog steeds als binair, een opdeling tussen zij die normaal zijn en zij die dit 

niet zijn, hoewel hij/zij dit verwerpt. Dit verwerpen komt meermaals terug in de film. Zo ziet hij 

zijn coming-out op zijn werk als een revolutie.  

*De vrienden van Laurence, die Laurence en Frédérique bezoeken op Isle of Black, waren 

oorspronkelijk een lesbisch koppel, waarvan een van de vrouwen transgender was en de 
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transitie maakte naar man. De andere vrouw is bij haar/hem gebleven omdat ze van mening 

is dat men niet verliefd is of wordt op een geslacht maar op een persoon. Deze pansseksualiteit 

is op zich ook een verwerping van het heteronormatieve. Ook zij zijn queer.  

*Wanneer Laurence nog man is, zien we al verschillende vrouwelijke trekken. 

 

 

*L’inconnu du lac brengt helemaal geen heteroseksuele liefde in beeld. De cast bestaat uit 

uitsluitend homoseksuele/queer mannen (behalve de inspecteur, daarvan hebben we geen 

informatie) die bovendien bijna allemaal wisselende seksuele contacten hebben. 

Homoseksualiteit/queerness staat dus centraal en is de norm ook aan het meer, waar de film 

zich afspeelt. Dit verwerpen van het heteronormatieve zit ook in de manier waarop Franck 

(hoofdpersonage) een losbandig en gevaarlijk leven leidt door zich op irrationele wijze te laten 

leiden door emoties. Hij verkiest dit leven boven een veilig en heteronormatief leven.  

*In Pride is dit verwerpen van heteronormativiteit zeer duidelijk en expliciet. De 

hoofdpersonages zeggen het letterlijk en voeren er ook een strijd voor. Ze willen aanvaard 

worden als LGBT’ers binnen hun eigen maatschappij. Dit moet ook worden gezien binnen de 

tijdsgeest waarin de film zich afspeelt. De LGBT-community was nog helemaal niet aanvaard 

of geïntegreerd in de maatschappij. Zelfs verdraagzame, niet-homofobe mensen zien het als 

een community die volledig is afgezonderd van de rest van de ‘normale’ samenleving. Zo heeft 

Dai het bij de eerste ontmoeting over ‘your community’, … 

*Dit is in Carol niet expliciet aanwezig, integendeel. De film gaat over hoe de personages zich 

net proberen te conformeren aan de heteronormatieve maatschappij waarin ze leven, omdat 

hun geaardheid als een misdaad en een ziekte wordt aanschouwd. Door de film nu te maken 

wordt de heteronormativiteit wel impliciet verworpen, men wil de sterk heteronormatieve 

maatschappij van toen (1950s) in beeld brengen en aanklagen.  
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Seks  
 

*Skoonheid: Seks tussen de verschillende mannen wordt vrij expliciet weergegeven in de 

orgiescène. Alle handelingen worden getoond maar geslachtsdelen komen niet in beeld. Het 

is echter ook duister gefilmd, omdat het verdoken gebeurt, de orgie moet verborgen blijven. 

Deze duisternis benadrukt deze heimelijkheid van het gebeuren. Het geluid draagt bij tot deze 

sfeer. Het is zeer onromantisch en hard, er is geen achtergrondmuziek te horen, noch 

diëgetische muziek. In de kamer staat ook een televisie waarop homoseksuele porno wordt 

afgespeeld. 

  

 

Ook de verkrachting wordt expliciet getoond qua handeling, maar we zien opnieuw geen 

geslachtsdelen. De hardheid van de scène zit hem opnieuw vooral in het geluid, opnieuw zeer 

hard, sec, geen muziek. Wat opvalt is dat Francois hier zeer gewelddadig te werk gaat. 

Christians gezicht is bebloed en het witte laken zit vol bloedvlekken.  
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*Laurence Anyways: niet expliciet in beeld gebrachte seks. Passie is een thema. De twee 

hoofdpersonages zijn smoorverliefd en dit uit zich in seks. Hier dus op een positieve (wild, 

uitgelaten, passioneel) manier in beeld gebracht. Zeker voor de coming-out van het 

hoofdpersonage.  Naaktheid zit wel expliciet in de film.  

*Zeer expliciet in beeld brengen homoseksuele seks in L’inconnu du lac. Seks komt zo vaak 

expliciet in beeld dat het bijna banaal wordt. Ook zeer veel expliciet naakt. Dit kan ook gezien 

worden als provocatie (zie hieronder) en als een queer verzet tegen de norm in film. De seks 

wordt echter niet alleen hard en ruw in beeld gebracht, ook af en toe mooi, romantisch in beeld 

gebracht, door gebruik van silhouetten, de omgeving, het meer… Ook een andere, goede kant 

van de queer hoofdpersonages wordt zo getoond.  

 

*Geen expliciete seks in Pride. We zien enkel af en toe twee mensen kussen, zowel hetero’s 

als homoseksuelen. Ook kust Gail, een getrouwde vrouw, Steph, een lesbische jonge vrouw. 

Een duidelijke indicatie van queerness.  

*Seks wordt in Carol wel getoond, meer bepaald de seks tussen Carol en Therese, maar lang 

niet zo expliciet als in bijvoorbeeld l’inconnu du lac. Wel zien we naakt, maar enkel van de 

jeugdige Therese. Carol krijgen we niet naakt te zien, of enkel van heel ver.  
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Ruimte 
 

*Het nachtleven, de uitgangsbuurt is een belangrijke ruimte in Skoonheid. Hierin komt alcohol 

en de problematiek errond van het hoofdpersonage tot uiting. De duistere kant van deze ruimte 

zijn ook symbolisch voor de vele verborgen karaktertrekken van het hoofdpersonage.  

*Ook in Laurence Anyways is het nachtleven prominent, een ruimte van liefde, die in de 

duisternis getoond kan worden.  

*Auto in Laurence Anyways als plaats van seks, passie, liefde, alcoholgebruik, 

uitgelatenheid… 

* In L’inconnu du lac is de ruimte zeer toonaangevend. Het hele verhaal speelt zich slechts op 

één beperkte ruimte af, bij het meer en in het bos daarrond en de parking ervoor (parking dient 

als motief en narratief gegeven, wanneer de moord aan het licht is gekomen, staan er plots 

veel minder auto’s). Afgelegen plaats, gekende cruising-spot. Plaats van seks, lust.  

*Pride: het verhaal speelt zich voornamelijk af in Londen en Schotland (Dulais Valley). Londen 

is de bruisende stad waar het LGBT-verzet reeds vorm krijgt. In Dulais Valley lijden de 

inwoners nog een veel traditioneler (bijna plattelands)leven, tot ze worden wakkergeschud 

door de LGSM groep, wat voor sommigen van hen niet door de beugel kan (veel homofobie) 

en voor sommigen wordt toegejuicht nadat ze zijn overtuigd.  

Ook in deze film is het nachtleven een ruimte met een betekenis en een specifieke functie. 

Hier kan iedereen zichzelf zijn zonder zich buitengesloten te voelen. Het is ook de plaats waar 

de verlegen Joe, die bij zijn familie nog niet uit de kast is gekomen, voor het eerst met een 

andere jongen kust.  

*Hotelkamers zijn een belangrijke ruimte in Carol, aangezien dit de plekken zijn waar Carol en 

Therese voor het eerst naar elkaar toe groeien en in het geheim intiem contact kunnen hebben.  

 

Subculturen 
 

*Drags, showbizz-queers in  Laurence Anyways (familie Rose), maar slechts een klein aandeel 

in filù 

*Homoseksuele naturisten, cruisers in L’inconnu du Lac 

*Verzetsgroep LGBT’ers in Pride, niet echt subcultuur te noemen 
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Provocatie  
 

*Visueel: seks en verkrachtingsscène Skoonheid zijn zeer expliciet getoond, dit is op zich 

provocerend.  

*Man in vrouwenkleren met make up, kan als provocerend worden gezien volgens bepaalde 

maatschappelijke normen (Laurence Anyways).  

*Provocatie als Laurence zonder waarschuwing voor de klas gaat staan in vrouwenkleren 

 

*Het expliciet in beeld brengen van seks, het frontaal in beeld brengen van penissen in 

L’inconnu du Lac, kan op zich als provocerend worden gezien. Past binnen NQC.  
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*Pride is een hedendaagse film over een vroegere maatschappij, en toont dingen die toen niet 

konden worden getoond. Gezien we veel verder staan in de aanvaarding van de LGBT-

community is de film vandaag verre van provocerend qua inhoud, hoewel hij als zeer 

provocerend aanzien zou worden moest hij getoond worden in de tijd waarin hij zich afspeelt.  

Ook qua stijl is deze film zeker niet provocerend. Het volgt voornamelijk de mainstream 

filmische conventies. Het gaat vooral om het verhaal, de film is zeer rechttoe rechtaan.  

 

*Ook Carol is een film die provocerend is voor de tijdsperiode waarin het verhaal zich afspeelt, 

maar door de film vandaag te maken overkomt men deze beperkingen en kan de manier 

waarop homoseksuele vrouwen zich moesten conformeren aan de norm en hun geaardheid 

angstvallig verborgen moesten houden nu wel worden getoond.  

*Het tonen van seks tussen twee vrouwen kan voor sommigen nog als provocerend worden 

gezien.  

 

(Homo) Postmodernisme  
 

*Veel gebruik van humor in Laurence Anyways, zelfde energieke stijl die Ruby Rich beschreef. 

‘Full of pleasure’.  

*Laurence Anyways: veel intertekstualiteit: verwijzingen naar poëzie, literatuur, schilderkunst. 

Vb. Mona Lisa, gedicht Paul Eluard, schilderij ‘de kruisdraging’, Eccehomo,… 



163 
 

 

 

*Laurence Anyways: veel surrealistische scènes, droomscènes, hallucinaties? Door gebruik 

overdreven acteercodes, echo’s, afgekapte beelden, onnatuurlijke belichting, … 

* Laurence Anyways: Magisch realisme: in verschillende scènes. 

-Wanneer ze een discussie hebben over het bedrog van Frédérique komt er middenin 

de ruzie plots een vlinder uit Laurences mond. 
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-Frédérique krijgt na enkele jaren zonder Laurence plots zijn gepubliceerde boek met 

gedichten over haar toegestuurd. Wanneer ze dit leest is ze helemaal overdonderd en 

perplex. Dit wordt visueel voorgesteld doordat er plots een enorme golf water van 

bovenaf over haar heen stroomt. 

 

 

-Wanneer ze eindelijk terug zijn herenigd en samen afreizen naar Isle of Black, wat ze 

al van plan waren sinds ze nog een relatie hadden, lopen ze dolgelukkig rond (geen 

diëgetisch geluid, enkele muziek) op het eiland terwijl rond hen kleren zweven. 

Laurence kan zichzelf zijn bij haar want hij/zij draagt vrouwenkleren. De kleren hebben 

een symbolische waarde, spelen belangrijke rol in transitie Laurence, zo kan zij/hij het 

‘vrouw zijn’ veruiterlijken, maar ook het feit dat het zo’n kleurrijke verzameling kleren is 

die zomaar rondvliegen, toont aan dat het koppel vrij is, en gelukkig. Verlost van hun 

oude, meer traditionele in Freds geval, leven.  
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*Vermenging van genres doordat het soms op theater/toneel gaat lijken in film. Bijvoorbeeld 

door opstellingen, overdreven acteercodes, …  

 

 

*Non-lineariteit zit sterk in Laurence Anyways doordat de film begint in het heden (met het 

interview dat Laurence geeft) en de hele film erna een flashback is naar tien jaar terug.  

*Ironie zit in de film. Bijvoorbeeld wanneer Laurence vraagt of hij/zij als vrouw naar huis mag 

komen bij zijn/haar vader en de moeder antwoordt ‘natuurlijk, en wat is het volgende, 

wereldvrede?’. 

*Het verschijnen van de tekst van een brief in grote letters op het beeld. Postmodern? Spelen 

met genreconventies? Deze conventies uitdagen? 



166 
 

 

 

*Bij Pride zien we zeer veel humor, ironie en zelfspot. Ook heeft de film wel het energieke en 

plezierige karakter dat Ruby Rich beschreef als Homo Pomo. Maar veel postmoderne 

kenmerken zijn niet te zien. In de film lachen de personages heel vaak met zichzelf, omdat ze 

LGBT zijn en een revolutionair en optimisch gedachtengoed hebben (vb. quote ‘Brilliant, let’s 

bring down the government’, ze noemen zichzelf ‘poofs and a dike’, denigrerend).  

Hier en daar kenmerken van pastiche, in de film aangezien het zich afspeelt in een vroegere 

maatschappij, en dit visueel en narratief duidelijk wordt gemaakt.  

Parodiëring homoseksuele mannen en lesbiennes door kledij en uiterlijke kenmerken 

overdreven stereotiep te maken. Ook heteroseksuele mannen worden stereotiep voorgesteld 

(onbehouwen, ongevoelig, ze kunnen niet dansen, ze weten niet hoe ze moeten praten met 

vrouwen, ze zijn ruw en übermannelijk) 

*Ook doet Pride af en toe aan genrevermenging naar onze mening, op sommige momenten 

gaat het bijna op een musical lijken. Bijvoorbeeld op het dansfeest in Dulais Valley, waar 

Jonathan de heteroseksuele mannen leert dansen. Ook visueel kenmerken van het genre 

roadmovie door regelmatig beelden te gebruiken in (extreme) long shot van het busje dat in 

idyllische landschappen over lange wegen rijdt. Dit komt ook (in mindere mate) voor in Carol. 

Ook intertekstualiteit is aanwezig in Pride. Zo wordt het lied Solidarity Forever herhaald op 

verschillende momenten en komen er veel gedichten in de film.  

*Carol: pastiche: Ook hier een duidelijke verwijzing naar, een gelijkenis met een andere tijd 

(1950s). Dit wordt in de film getoond door een bepaald oud kleurgebruikt, de vestimentaire 

codes, de omgeving (auto’s, huizen, interieur, media), de handelingen (bv. Roken op café, 

restaurant) maar ook door de zeer oude, voorbijgestreefde opvattingen rond homoseksualiteit 

die algemeen aanvaard blijken te zijn in de maatschappij.  

Carol: non-lineariteit is een postmodern gegeven in deze film. Het verhaal start in het heden, 

met de scène in de bar waar een oude vriend van Therese haar en Carol opmerkt en uitnodigt 
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voor een feestje. Vanaf dan wordt het verhaal verteld in flashback. Naar het einde zien we de 

eerste scène opnieuw, maar nu vanuit het standpunt van Therese. 

 

De dood/ziekte 
 

*L’inconnu du lac toont dat er in de tijdsperiode waarin de film zich afspeelt (wordt niet precies 

duidelijk gemaakt) al een zeker bewustzijn is van soa’s, aids. Zo wil een van de sekspartners 

van het hoofdpersonage niet worden gepijpt zonder condoom omdat hij dat gevaarlijk vindt. 

  

Het hoofdpersonage zelf springt hier onverantwoordelijk mee om, ziet het gevaar niet in. Hij is 

irrationeel en laat zich vooral leiden door zijn gevoelens (vooral gevoelens van lust, seks). Dit 

wordt ook later duidelijk. Het hoofdpersonage is getuige van een moord. De man op wie hij 

eerder in de film al zijn aandacht liet vallen blijkt een moordenaar. Toch laat hij zich leiden door 

zijn irrationele verlangen naar de moordenaar. Hij tart de dood dus op twee manieren: door 

onbeschermde seks te hebben (met aids in het achterhoofd) en door op te trekken en seks te 

hebben en zelfs samen te zwemmen met een man die reeds iemand heeft doen verdrinken in 

het meer.  

*Zowel Skoonheid als L’inconnu du lac zijn films die zeer realistisch zijn weergegeven, zowel 

narratief als cinematografisch. Ze wijken daardoor sterk af van het ‘homo pomo’- gehalte van 

de NQC.  

*Aids is een belangrijk thema in Pride, ook al lijkt het nog vrij taboe. Er heerste in Groot-

Brittanië toen nog een zeer duidelijk misprijzend beeld over aids als ‘homoziekte’, wat past 

binnen de context van de NQC. Er is we al een zeker bewustzijn, want op tv wordt het al 

aangehaald en verschijnen er waarschuwingen. Een nonkel van Joe noemt het ‘Anally Injected 

Death Sentence’, een duidelijke verwijzing naar de opvatting die toen heerste in een homofobe 

maatschappij.  
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Er zijn af en toe hints dat Mark seropositief zou zijn maar wordt dit nooit uitgesproken, enkel 

op het einde zien we een aftiteling waaruit dit blijkt. Ook Jonathan is seropositief, maar dit 

wordt pas redelijk naar het eind van de film toe verteld, en aanvankelijk niet door hemzelf maar 

door Gethin, wanneer die in het ziekenhuis ligt. Hij vraagt aan Sian om op Jonathan te letten, 

omdat hij eigenlijk niet mag roken en gezond moet eten omdat hij seropositief is.  

Even later hebben Sian en Jonathan een gesprek over aids. Jonathan blijkt een van de 

allereerste patiënten te zijn die de diagnose krijgt. Het gesprek is zeer intiem (ook filmisch, 

enkel close-ups), waarschijnlijk om aan te tonen hoe taboe dit onderwerp toen nog was.  

 

 

Niet mainstream, onafhankelijke stijl 
 

*Skoonheid bevat zeer veel lange, vaak statische shots. De film bouwt heel traag op naar 

weerzinwekkend keerpunt van de verkrachting, waardoor de kijker hier wordt wakker geschud. 

De film heeft op die manier geen mainstream stijl. 

*Laurence Anyways is door het veelvuldig gebruik van magisch realisme en andere 

postmoderne kenmerken, verre van een mainstream film te noemen. Ook is het cameragebruik 

afwijkend. Vaak beweegt de camera zeer onrustig van de ene naar de andere persoon in 

gesprekken, en worden zo hele scènes in één shot gefilmd.  

*L’inconnu du lac vertoont dezelfde kenmerken als Skoonheid op dit vlak. Zeer sterk statisch 

gefilmd, traag maar toch is er een constante opbouw naar (erotische) spanning. Ook de 

volledige afwezigheid van muziek in de film is een opvallend niet-mainstream kenmerk. Er 

wordt enkel hard geluid gebruikt. Ook deze film is zeer realistisch in beeld gebracht.  

*Pride kunnen we wel mainstream noemen qua stijl en sluit dus op dit vlak minder aan bij de 

NQC.  

*Carol wijkt af van de mainstream Hollywoodstijl doordat de film zich afspeelt in de jaren 50 en 

de film ook zo is gemaakt. De kwaliteit van beelden is veel minder dan de standaard die 

vandaag heerst in de filmwereld, maar hier wordt dit waarschijnlijk als stilistisch kenmerk 

gebruikt om deze tijdsperiode zo levendig mogelijk te maken.  

 

Vlucht/escapisme 
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*In Skoonheid vlucht François weg uit zijn normale leven, door heimelijk af te spreken met 

andere mannen om daar zijn homoseksuele verlangens te vervullen. Ook op het einde van 

de film vlucht hij letterlijk, weg van zijn misdaden en weg van de maatschappij waarin hij niet 

zichzelf kan zijn en tonen.  

*Laurence Anyways: vlucht naar Isle of Black waar ze wel zichzelf kunnen zijn in hun relatie, 

escapisme.  

*Carol: escapisme van Therese en haar vrienden uit de dagelijkse sleur van het werkleven 

door ’s avonds in de alcohol te vliegen. Ook letterlijk escapisme bij Carol en Therese 

wanneer Carol verneemt dat ze haar dochter niet meer mag zien door toedoen van haar ex-

echtgenoot. Ze vertrekken samen op reis om weg te zijn van alles en iedereen.  

 

 

Buiten categorie 
 

*Vervreemding (stijl, acteercodes) Laurence Anyways.  

*Mysterie Laurence Anyways 

*Depressie als thema in Laurence Anyways  

*Spanning, zowel gewone spanning als erotische spanning, bouwt constant op in L’inconnu 

du lac.  

*Retoriek, speech, om waarden LGBT-gemeenschap en stakende mijnwerkers te verspreiden, 

komt heel vaak terug in Pride.  

*Vaak terugkerend motief van het raam in Carol, steeds beeld in close-up van Therese die 

door een raam (vaak van een auto) naar buiten kijkt.  

 

 

 

 

 

 


