De verbeelding van de
collectieve ervaring
Marjan Slob

Voor de meeste boekenwurmen is het hele idee van een collectieve ervaring nogal
verdacht: het lijkt gelijk te staan aan platvloersheid of erger nog, een totaal gebrek
aan authenticiteit. Het eerste dat ik me erbij voorstel, is het EK-voetbal, carnaval, of
een orgie; van dergelijke happenings ben ik tot nu toe verre gebleven vanuit het vermoeden dat ik halverwege het evenement zou denken 'ben ik dit wel?', waardoor de
noodzakelijke overgave zou verdampen. Vreemd is die argwaan niet. De wens om
individuele gedachten en indrukken ais uitgangspunt voor het handelen te nemen,
hield ongeveer gelijke tred met onze emancipatie, waaruit wij naoorlogse westerlingen - misschien wat te snel - concluderen dat elke manier om collectief te ervaren
dan ook wel een vrijwillige terugkeer naar de barbarij zal betekenen.
Maar los van die argwaan hebben we, denk ik, ook esthetische problemen met
het begrip collectieve ervariryj. Elk verhaal dat we vertellen, elke redenering die we opzetten, omvat een overzichtelijk, aantal personages. Alleen zo lijken we de motieven
voor het handelen inzichtelijk te kunnen maken, alleen zo lijken we de betrokkenheid te kunnen bewerkstelligen die een. goed verhaal ons brengt. Zonder hoofdpersonen geen persoonlijke ontwikkeling, zonder persoonlijke ontwikkeling geen
begaanheid met het verhaal Onze narratieve strategieën lijken één of enkele hoofdpersonen af te dwingen.
Dat is een. zeer effectieve methode gebleken die nog steeds schitterende verhalen
oplevert, maar volgens mij niet geschikt is om élke menselijke ervaring mee te verbeelden. Zo krijg je de essentie van een collectieve ervaring niet te pakken door één
hoofdpersoon als drager van de gebeurtenis te kiezen. Dat staat begrip in de weg van
een massa-evenement dat tot de essentie van menselijk samenleven behoort: oorlogsvoering.
Oorlogsvoering is mij altijd een raadsel geweest. Niet per se vanwege morele bedenkingen; ik houd het voor mogelijk dat er goede redenen kunnen zijn. voor het
voeren van een oorlog. Maar gewoon omdat ik me als kind van de jaren, zestig niet
kan voorstellen hoe het is om bevelen uit te voeren, die je dood tot gevolg kunnen
hebben. Je brengt jezelf toch niet in een situatie waarin je als kanonnenvoer gebruikt kan worden! Ik wil best iets doen voor de gemeenschap, vrijwilligerswerk of
zo, maar mijn leven opofferen voor het collectief? Ondenkbaar!
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Vroeger hadden mannen ongeveer evenveel kans om te sterven op het slagveld als
vrouwen om te sterven in het kraambed. Sneuvelen in en voor het collectief hoorde
bij de orde der dingen. Voor ons is het erg moeilijk geworden onze individualiteit
ondergeschikt te maken aan een maatschappelijk doel Toch is dat precies de taak
van een soldaat. Om dat doel te bereiken, moet hij zich bovendien voegen in het oermodel van de hiërarchische structuur. Blind gehoorzamen, op alle mogelijke manieren opereren als groep: soldatendeugden. Voor onze cultuur is die instelling exotisch geworden. Ik zou het interessant vinden als ik daar meer van zou begrijpen via.
verhalen; maar ik ken weinig geslaagde voorbeelden. En dat komt, denk ik, doordat
de typische structuur van onze verhalen het beschrijven van een in essentie collcctieve ervaring als oorlog bij voorbaat uitsluit.
Oorlog is ontelbare malen gebruikt als decor voor een verhaal, daar niet van. Dat
werd dan een. verhaal over vriendschap, trouw, goed en. kwaad. Een John Wayne-film
bijvoorbeeld gaat in wezen niet over oorlog, maar gebruikt oorlog als entourage
waarbinnen je zaken snel op de spits kunt drijven. Waar werkelijk geprobeerd werd
via fictie te denken over oorlog gebeurde dat vaak op de bekende manier: vanuit het
perspectief van een of enkele personages die je vertrouwd worden en wiens emoties
en gedachtegang je deelt. Dat werd een. verhaal over een mens in nood, over trauma,
vriendschap, onrecht of individuele moed. De lezer of kijker moest die observaties
veralgemeniseren en denken: oorlog is een heleboel van dat soort ervaringen bij elkaar. Hoe mooi, aangrijpend en leerzaam die verhalen ook kunnen zijn, ik denk dat
ze in zeker opzicht toch mislukken. Ze nemen het gegeven dat oorlog noodzakelijk
over een. groep gaat niet echt serieus. De vraag wordt dan: hoe vertel je een verhaal
over een gebeurtenis die haar betekenis vooral ontleent aan. het feit dat het een massagebeurtenis is? Hoe geef je een collectieve ervaring vorm?
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In 1998 verschenen kort na elkaar twee films die dit volgens mij probeerden: Saving
private Ryan (regie: Steven Spielberg) en The thin red line (regie: Terrence Malick). Ik
denk dat de regisseurs met genoemde films een poging waagden om op een nieuwe,
niet-individualistische manier over oorlog te vertellen.
.. Om dat te bereiken verkennen zowel. Malick als Spielberg de ervaringen van
frontsoldaten; geen wonder, want zij vormen het ruwe materiaal van de oorlogsmachine. In beide films komt bovendien een middlemonqger voor: de aanvoerder van de
gevechtseenheid die de orders van boven moet verkopen aan de uitvoerders. Zo'n
man is een mooi brandpunt om het dilemma van de vechters aan de orde te stellen:
zetje in op lijfsbehoud of op behoud van. land en waarden? Ofwel: hoe motiveer je
een groep individuen om. samen te klonteren tot één oorlogsmachine?
Beide regisseurs kunnen in het -verhaal dat ze willen vertellen niet buiten de
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grondaanval, de directe confrontatie met de vijand, als middel om die radicale stap
van individueel lijfsbehoud, naar het denken en optreden als groep, invoelbaar te
maken. Er zijn. oog meer overeenkomsten, zoals de extreme lengte van de films
(Saving private Ryan: 1.69 minuten; The thin red line: 170 minuten) en het feit dat beide
films
goedbeschouwd mislukt zijn. Maar de manier waarop ze mislukken verschik,
en is volgens mij interessant. Spielberg kiest voor een raamvertelling, We zien eerst
een wapperende Amerikaanse vlag. Dan een gepensioneerde private (soldaat), James
Ryan, op een oorlogskcrkhof, met vrouw en kinderen in zijn kielzog. Ryan zijgt neer
voor een van de witte kruizen, wc zien de naam Miller en een urenlange flashback kan
beginnen.
Het is al vaak. gezegd en. het is v/aar: de volgende twintig minuten van de film
zijn adembenemend, overrompelend en. een baken voor iedereen die vanaf Saving
private Ryan een oorlogsfilm wil maken. Je ziet honderden, duizenden jonge mannen,
die vanaf zee het strand op proberen te komen. Je moet denken aan die beelden van
tropische stranden waar babykreeftjes of-schildpadden in een massasprint proberen veilig gebied te bereiken. Dit is Omaha Beach op D-day. Vele mannen sneuvelen,
willekeurig en. onvoorspelbaar. Er valt niet te anticiperen, er valt niet slim te zijn, je
kuntje zelfs niet vastklampen aan het gezicht van een bekende soldaat omdat de camera steeds wegdraait naar de volgende gruwel Op de gezichten van de soldaten
ongeloof, afgrijzen en uitputting. De camera is strikt subjectief; als kijker word. je
geen overzicht gegund. Af en toe valt het geluid weg of wordt het beeld vager; het
wordt je mét de soldaten te veel En het gaat maar door, meer dan een kwartier lang.
Als kijker voel. je: zo moet het zijn om onderdeel, te zijn van een. moordmachine... zo
afschuwelijk en zo onontkoombaar.
Uiteindelijk kruipen er toch soldaten over de duinen door de vijandelijke linie.
En op onbegrijpelijke wijze ontpopt deze zo intelligent en vernieuwend begonnen
film zich tot een slap oorlogsverhaal volgens volledig conventionele verhaallijnen.
Een van de mannen die we in de massascène al zagen is captain John Miller (Tom.
Hanks). Hij is degene met wie we vervolgens geacht worden ons te vereenzelvigen.
Om het verhaal op gang te brengen, verplaatst Spielberg ons nog even naar een typekamer waar vrouwen telegrammen tikken. Een van die vrouwen loopt naar haar
baas, die weer naar zijn baas loopt, die weer ... et cetera, tot aan de generaal \Deze
vrouw heeft drie zonen verloren, in de oorlog. De vierde moet ergens in Normandië
zijn. Het kan niet zo zijn dat ze al haar zonen verliest!' De generaal verordineert uiteindelijk met een tamelijk onbegrijpelijk beroep op Abraham Lincoln dat de jonge
Ryan levend teruggebracht moet worden naar zijn moeder.
Dan zien. we een landschap uit het Amerikaanse middenwesten. Zon, eindeloze
korenvelden en een eenzaam, proper huis waar een vrouw de afwas doet. Een zwarte
auto komt aangereden, de vrouw ziet de stofwolk uit het keukenraam, haar blik betrekt, ze droogt haar handen, opent de deur en zijgt op de veranda ineen op het moment dat ze het telegram opent waarin de dood van haar drie zonen wordt gemeld.
Weer terug naar het slagveld, waar kapitein Miller met tegenzin aanhoort welke

klus hij moet klaren. Hij krijgt zeven soldaten tot zijn beschikking om in de chaos
de juiste jongen te vinden, waarbij ze allerlei vijandelijke linies moeten doorkruisen. Wat volgt is het klassieke verhaal van een groepje mannen met tegengestelde
karakters en een wijze leider die hen bij elkaar probeert te houden. 'Waarom moeten
we het leven van acht mannen op het spel zetten om het leven van één man te redden?', is de vraag die de soldaten zichzelf stellen. Dit is ook wat de kijker geacht
wordt bezig te houden. Alleen: dat wil niet lukken. Het probleem wordt geen moment dringend, en een gesuggereerd mogelijk antwoord, vanwege de moeder, begrijp ik niet en wil ik. niet begrijpen.
Na veel ontberingen en enkele doden wordt Ryan natuurlijk gevonden, niet dan
nadat Spielberg ons een nep-Ryan voorschotelt met de juiste initialen maar het foute karakter - een onaantrekkelijke, paniekerige slungel Gelukkig blijkt de echte Ryan een frisse jongen die helemaal niet gered wil worden. 'Zijn mijn drie broers dood
... (slikt, wijst om zich heen) dit zijn de enige broers die ik nu. nog heb, ik laat ze niet
in de steek.' Kapitein Miller besluit daarom zijn krachten te verenigen met de gevechtseenheid van de kapitein van Ryan. Zij moeten een brug verdedigen tegen een
grote overmacht. Miller laat daarbij het leven, maar niet voordat hij Ryan toefluistert:'Earn this.'
Aan het einde van defilm.zien we de bejaarde Ryan weer. We begrijpen nu dat hij
rekenschap komt afleggen bij het graf van de kapitein. I k heb geprobeerd een goed
leven te leiden, ik hoop dat ik het waard ben geweest', horen we hem mompelen.
Wapperende Amerikaanse vlag, patriottische trompet op de verder fantastische geluidsband, einde. Tja, verdienen wij het offer van de mannen die voor ons gevallen
zijn? Wat is dat voor onmogelijke vraag! En wat is dat voor onsmakelijke bezigheid
om levens tegen elkaar af te wegen!
Krokodil
Het plot van The thin red line is een stuk moeilijker na te vertellen, juist omdat Malick
ook op het niveau van het script (een bewerking van een autobiografische roman
van James Jones met dezelfde titel) probeert om het verhaal van een groep te vertellen. Terrcnce Malick situeert zijn oorlogsvcrhaal op Guadalcanal, een eiland in de
Stille Zuidzee dat de Amerikanen in 1942-1943 op de Japanners proberen te veroveren. Er is dialoog, maar de ruggengraat van de film. bestaat uit bespiegelende voiceovers van acht verschillende soldaten, die ik tijdens het kijken niet goed uit elkaar
kon houden.
De inzet van Malicks verhaal is filosofisch (Malick studeerde ooit filosofie): hij
vraagt zich af waarom mensen oorlog voeren. Voor Spielberg is dat duidelijk: omdat
ze een motief hebben, namelijk het verdedigen, van de goede zaak. Malick vat het
probleem, abstracter op: hij zoekt het in een tweespalt in de menselijke natuur zelf
Waar Spielberg opent met de Amerikaanse vlag, is het eerste beeld dat Malick ons
toont dat van een krokodil die langzaam in het water glijdt, de bek iets open..
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'What's this war in the heart of nature?', zegt een zachte, verwonderde stem. De
portee van die vraag onderstreept Malick nog eens door de soldaten nadrukkelijk in
de natuur te plaatsen. Het landschap van het Zuidzec-eiland is overweldigend mooi,
en de soldaten verdwijnen vaak in het hoge gras of de dichte bossen. Alsof dat nog
niet genoeg is, snijdt de regisseur vaak weg naar beelden die zo uit een natuurfilm
hadden kunnen komen: een vlinder, bomen, een hagedis, een gewonde vogel, papegaaien.
Waar het bij Spielberg anderhalfuur duurt voordat de echte private Ryan opduikt, zo duurt het in deze film anderhalfuur voordat de vijand een gezicht krijgt.
Wc zien wel dat er gevuurd wordt, het is dreigend en akelig en er vallen ook doden,
maar de vijand blijft abstract; alsof het de natuur zelf is waartegen we vechten.
Als personages komen de (Amerikaanse) soldaten niet echt uit de verf Meeleven
met een individu is onmogelijk, daarvoor zijn de drijfveren van de afzonderlijke
personages niet duidelijk genoeg. Eén criticus, James Bowman van The American spectator, vindt de film daarom mislukt: 'Death, even cinematic death, can only really
make an impact on us locally, by ones and twos, among those we have already taught
ourselves to care about.' Ik denk dat hij ongelijk heeft en ik denk ook dat dit een verkeerde verklaring is voor het mislukken van de film. Het gaat Malick helemaal niet
om. psychologisch realisme of historische precisie. Hij wil juist bewerkstelligen dat
we niet meeleven met één of enkele soldaten. Doe je dat wel, dan ontsnap je op narratief niveau immers weer aan het massale van de oorlog, en begrijp je nog niet wat
het is.
Malick wil een. lyrische, poëtische oorlogsfilm maken, een soort essay over *de
oorlog in het hart van de natuur'. Zijn acteurs staan niet voor 'mensen, maar voor
standpunten in dat debat, Sean Perin is het idee dat oorlog helaas onontkoombaar is,
Nick Nolte vertegenwoordigt de wil tot macht die aan oorlog ten grondslag ligt,
John Travolta biedt de koele, technologische invalshoek, et cetera.
De verwonderde constatering aan het begin van de film komt van soldaat Witt,
die het principe van de wijze natuur moet vertegenwoordigen. Witt brengt een poos
naar zijn voile tevredenheid door in de schoot van de plaatselijke bevolking. Als
Margaret Mead in het paradijs ziet hij de spelletjes van de kinderen aan, de vrouwen
die zich wassen, de mannen die beraadslagen onder de boom. Eenmaal opgeroepen
voor het gevecht beweegt hij zich als een soort New Age-soidaat over het slagveld.
Toch lukt het hem niet helemaal om zijn sereniteit te bewaren. Naarmate de slag
langer duurt, herinnert hij zich ruzies bij de Polynesiërs, en uiteindelijk sneuvelt
hij.
In deze twee films proefje af en toe even hoe het moet zijn om deel uit te maken
van een oorlogsmachine. Die poging een collectieve ervaring te verbeelden, 'maakt ze
zonder meer interessant. Maar je merkt vooral, hoe moeilijk dit is, omdat je er vertrouwde vertelstrategieën voor moet verlaten. Maiicks film is prachtig en dwingend
zolang de vijand letterlijk geen gezicht krijgt, Dan heeft de ambiguïteit die zijn film
oproept een functie: wij vechten tegen onze natuur en. dat is onze natuur. Maar zo-

dra de vijand toch weer een groep mensen uit een andere cultuur blijkt te zijn, gaat
de universele kracht van deze stelling verloren en worden de verschillende soldaten
ordinaire Jlat characters: in een statisch moraalspel. Malicks mislukken is klassiek: hij
heeft zijn idee niet radicaal genoeg durven uitvoeren,
Spielberg mislukt meer op de manier van een genie. Zijn Omaha Beach-scène
laat zien dat het mogelijk is een collectieve ervaring overtuigend en aangrijpend te
verbccldcn; een geniale prestatie. Zijn script ontbeert helaas ten enen male cie originalitcit en het lef van zijn cinematografie. Alsof Spielberg deed, maar niet wist wat
hij deed.

o
O"

0

•

Z
'3^
^
sj
CL.

o
n

O,

nT
n

to'
<
to
to
m

73

