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Images of Occupation in Dutch Film
onderzoek naar de verbeelding van de
bezetting in de Nederlandse speelfilm in de
voetsporen van Kracauer: ‘The book views film
as cultural text – a representation of the past
that reveals the concerns of society from the
time it was made, whether this happens consciously or not.’ (p. 11) Films zouden juist door
hun collectieve aard – collectief, dat wil zeggen
niet gemaakt door een individu – geschikt zijn
om als barometer ‘unseen dynamics of human
relations’ (p. 69) bloot te leggen.
Dat idee van reflectie is natuurlijk aantrekkelijk en tot op zekere hoogte te verdedigen. Uiteraard zijn omgangsvormen en
modeverschijnselen op het witte doek terug te
voeren op de tijd waarin een film is gemaakt.
Maar geldt dat ook voor de diepere lagen van
de collectieve mentaliteit? En kun je wel
spreken over ‘de’ mentaliteit of ‘de’ publieke
opinie? Of zijn dat optelsommen van soms
conflicterende onderstromen? Welke van die
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onderstromen wordt dan gereflecteerd? En
komt dat ‘collectief’ van een speelfilm niet
voort uit een afwijkende subcultuur, zoals in
Hollywood of in Hilversum?
Dit soort vragen maakt het begrijpelijk dat
de reflectiethese van Kracauer in de loop der
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