
 

Verslag Presentie Film Festival 30 september 2011 
 

 

Inleiding door Marjanneke Ouwerkerk 
 

Welkom op deze halfjaarlijkse studiemiddag van de Stichting Presentie, deze keer met een aparte 

aanleiding en andere invulling dan u gewend bent. 

Het is 10 jaar geleden dat ‘Een theorie van de presentie’ is verschenen. In 2001 schreef Andries Baart 

dit boek,  dat een weerslag is van vele jaren onderzoek naar bijzonder succesvolle praktijken, die 

door hem onder de noemer van presentie werden gebracht. We vinden dat feestelijk moment waar 

we in bescheiden vorm bij stil willen staan. 

Ik zal in een notendop een schets geven van de ontwikkelingen tot nu toe en de plek waar wij onszelf 

nu zien staan. Ik vind het belangrijk om u, ons netwerk, mee te nemen in ons denken. 

 

Vanaf het verschijnen van TP was duidelijk dat presentie het in zich had om zowel theoretisch als 

praktisch verder ontwikkeld te worden. Met dat doel is de Stichting Presentie gestart. 

Onze missie is dat we presentie willen uitdragen en verder willen ontwikkelen met het oog op goede, 

menslievende, menswaardige, adequate, passende en doenlijke hulp aan kwetsbare mensen. 

We doen dat steeds meer met de overtuiging dat presentie echt een alternatief biedt voor huidige 

zorg- en hulpverleningssystemen die op veel punten zijn vastgelopen. Denk aan de ontembare 

bureaucratie, het georganiseerde wantrouwen en de verantwoordingsdruk waar veel organisaties 

(zonder dat ze dat willen) onder gebukt gaan; denk aan de professionals ervaren dat discussies over 

hun werk vaak mijlenver afstaan van waar het in de dagelijkse praktijk éigenlijk om draait;  denk aan 

het enorme probleem van de mismatch waar vele hulpvragers onder lijden, omdat hulp, ondanks 

allerlei opgetuigde en serieuze hulpsystemen toch te vaak onvoldoende aansluit bij de leefwereld 

van de hulpvrager; denk ook aan de evidence based- hype waardoor veel waardevolle 

praktijkwijsheid van professionals wordt verdrongen, enz.  Kijkend naar al deze kwesties denken we 

dat presentie iets wezenlijk ánders doet. 

 

Waar staan we nu na 10 jaar? 

Intussen is presentie verbreed en allang niet meer gekoppeld aan het pastoraal werk, waar het mee 

begon: de behoefte aan presentie wordt breed herkend in zorg en welzijn, maar ook in onderwijs, bij 

woningbouwcorporaties, de politie etcetera;  eigenlijk overal waar mensen afhankelijk zijn van 

anderen om het te rooien (in welke zin dan ook) en waar maatschappelijke en sociale vraagstukken 

zich manifesteren. 

Veel is intussen ontwikkeld aan toegepaste kennis, doorontwikkelde inzichten, specifieke 

leertrajecten en het inzicht groeit in hoe presentie in organisaties zijn beslag kan krijgen. 

We dringen door in het kwaliteitsdebat en praten met koepelorganisaties, cliëntengroepen, 

verzekeraars over wat wij nu werkelijk verstaan mag worden onder goede zorg. Kortom: veel 

belangstelling, volop kansen. 

 

Dat alles speelt zich af in een onrustige omgeving en een samenleving waarin van alles rommelt – we 

kunnen moeilijk beweren dat we in een gezapige, saaie tijd leven. 



De vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, zowel op economisch als op ecologisch gebied, 

dwingen ons op allerlei manieren om na te denken over hoe we het houdbaar, doenlijk en betaalbaar 

houden met elkaar. Daarin gonst voortdurend op de achtergrond de vraag wat voor samenleving wij 

willen zijn: wie bekommert zich om wie, waar staan de zwakkeren, welke vormen van 

georganiseerde of vrijwillige hulp passen daarbij? 

Tegelijkertijd met deze macro-ontwikkelingen zien we ook in organisaties veel beweging, om niet te 

zeggen: een ongebreidelde innovatiedrang. Dat levert veel moois en goeds op, maar lijkt evengoed 

vaak ongericht en grillig. Het legt in ieder geval een enorme druk op de professionals in die 

organisaties om steeds weer met nieuwe bewegingen mee te gaan. In deze overvloed aan modellen, 

methodieken, visies en stromingen doet ook presentie een duit in het zakje. 

 

Wij zien het als opgave en kans om in die woelige context een steentje bij te dragen aan 

daadwerkelijke transities. Daar willen we onze inzet steeds meer op toe gaan spitsen. 

Concreet betekent dat grofweg drie dingen: 

1. Wij willen allereerst dáár zijn waar het werkelijk om gaat: in de praktijk dus en daar 

willen we al doende met elkaar blijven werken aan de versterking van presente 

praktijken. 

2. Ten tweede willen we de betekenis van presentie beter zichtbaar maken, door 

bewijskracht op te bouwen: niet alleen door te doen, maar ook door te tonen wát we 

doen en wát dat doet. 

3. Ten derde zullen we zichtbaar moeten zijn op de strategisch belangrijke plekken: daar 

waar gedebatteerd wordt, waar strategisch beleid gemaakt wordt, waar nagedacht 

wordt over wanneer we zorg goede zorg willen noemen, etc 

 

In dat kader noem ik hier twee belangrijke momenten die ook voor netwerk interessant zijn: 

 Seminar 11.11.11: presentatie van de resultaten van transitieproject Presentie: radicale 

aansluiting van 0-100 > daar zullen we ingaan op hoe wij presentie zien als 

transitiekracht; voor meer info zie de website. 

 Breder debat begin 2012: de laatste hand wordt gelegd aan een klein boekje, bedoeld 

voor een breed publiek, waarin aan de hand van praktijkvoorbeelden getoond wordt wat 

er toe doet in zorg- en hulpverlening, aan de hand van een aantal kernthema’s uit de 

presentie. Naar aanleiding van het verschijnen daarvan willen we met beleidsmakers, 

politici, cliëntvertegenwoordigers in gesprek. Felix Rottenberg is bereid dat debat samen 

met ons vorm te geven (datum nog niet bekend). 

En natuurlijk een volgende studiemiddag in de reeks zoals u van ons gewend bent: 

voorlopige datum vrijdag 9 maart 2012. 

 Volg de exacte data en programma’s via de website en nieuwsflitsen. 

 

Dan nu het programma van vandaag. 

We doen het een beetje anders dan anders en bieden een programma aan met vooral veel 

kijkplezier; een filmfestivalletje (we houden het bescheiden) met een feestelijk tintje. 

We hebben voor deze invulling gekozen omdat werken met beeld een belangrijk onderdeel is van de 

meeste van onze leertrajecten. Het is voor ons echt een cruciaal leermiddel en daar willen we graag 

in deze vorm aandacht aan geven. Vanmiddag willen we vooral de zeggingskracht van beelden met 



elkaar delen. 

 

Formule van de studiemiddag: 

 Korte inleiding op de kracht en betekenis van beelden door resp. Elly Beurskens en Anne 

Goossenen > daarmee plaatsen we de middag in een presentiekader. 

 Vervolgens kijken vanmiddag we naar 1 documentaire en 1 speelfilm. 

 Deze documentaire en film worden ingeleid en nabesproken door Frans Vosman, hoogleraar 

moraaltheologie / zorgethiek aan de UvT 

 Het is nadrukkelijk niet zo dat we hier vanmiddag en vanavond een ‘cursus of demonstratie 

werken met beelden’ met elkaar doen. Daarvoor gaan we veel te kort in op de materie. Het gaat 

ons er vooral om vanuit een aantal verschillende gezichtspunten naar filmmateriaal te kijken en 

daar over van gedachten te wisselen met elkaar. 

 

 

Inleiding door Elly Beurskens: Presentie leren met beeldmateriaal 
 

Het werken met beeldmateriaal blijkt keer op keer een zeer krachtig leermiddel te zijn, mits goed 

ingebed en begeleid.  Bij het leren van presentie gebruiken we films en documentaires op 

verschillende manieren. Ik licht er hier twee uit: 

1. als vorm van exposure 

2. als middel om presentiethema’s voor het voetlicht te brengen en te doordenken. 

 

Ad 1: Beeldmateriaal bekijken als vorm van exposure 

Exposure is een kortere of langere periode waarin je als werker de leefwereld van de ander (je 

cliënten) actief opzoekt en je ervoor openstelt. Dat kan door daadwerkelijk in een buurt, 

verzorgingshuis, dagopvang, ziekenhuis etc. te gaan verblijven. Een lichtere vorm van blootstelling 

aan de leefwereld van een ander is het kijken naar beeldmateriaal: je zit weliswaar op je eigen stoel, 

maar de beelden nemen je mee in een andere, vreemde wereld en kunnen dezelfde gevoelens, 

emoties en gedachten oproepen als het fysiek in een andere wereld zijn. 

Door mensen te laten kijken naar films, filmfragmenten en/of documentaires, proberen we hen te 

sensibiliseren: er wordt er gemorreld aan vastzittende beelden, er wordt ruimte gemaakt, iets 

losgeschud en in beweging gebracht. Beeldmateriaal kan zo werken als een vorm van exposure, met 

als doel: 

 anders/open leren waarnemen 

 verwarren, en daardoor eigen percepties en interpretaties op het spoor komen 

 ontsluiten van onbekende werelden  

 stilstaan bij eigen ervaringen met zorg en afhankelijkheid 

 oprekken van de denkkaders 

 reflectie hierop, incl. doordenking van de betekenis voor de eigen werkpraktijk 

 

Soorten materiaal die we hiervoor gebruiken: 

 Korte filmpjes die gericht zijn op waarnemen en die de bedoeling hebben de kijker op het 

verkeerde been te zetten en te laten ervaren dat de eigen waarneming per definitie beperkt 

en gekleurd is. Het zijn bewustwordingsoefeningen, oefeningen in bescheidenheid (‘je ziet 



minder dan je vaak denkt’) en oefeningen in het uitstellen van de eigen oordelen en 

interpretaties (en je interpreteert sneller dan je denkt). Voorbeeld: ‘The Moonwalking Bear’ 

en allerlei varianten daarop. 

 Documentaires waarin anderen in een soort exposure gaan. Deze fungeren als voorbeeld 

voor werkers die straks zelf een exposure-oefening gaan doen. Dit kan helpen om een beter 

beeld te krijgen van wat men kan verwachten en biedt tevens zicht op de mogelijke 

opbrengst van zo’n oefening. Voorbeeld: ‘Heb ik genoeg?’ van Karin de Groot, waarin zij als 

dakloze de straat op gaat. 

 Documentaires waarin vreemde en/of onbekende leefwerelden getoond worden aan de 

hand van persoonlijke portretten. Deze films helpen om nieuwe werelden te ontsluiten, 

maar bovenal zijn het oefeningen in waarnemen (hoe precies kun je kijken, zónder direct de 

beelden te vertalen naar het eigen kader), in zelfbetrapping (wat zie ik wel en niet, waar blijf 

ik aan haken, wat vervult mij met afschuw en onbegrip, wat ontroert), in impulsbeheersing 

(welke interpretatie of welk oordeel vorm ik over de situatie en welke handelingsimpuls 

roept dit op, kan ik het verdragen niet te weten) en in het ontwikkelen van een moreel 

perspectief (kan ik mij laten raken, tot mij door laten dringen wat hier in het geding is, voel ik 

mij aangesproken door het lot van de ander). Voorbeelden: ‘Gewoon door blijven ademen’ 

en ‘De worm in het zijn’. 

 Speelfilms waarin een sociale thematiek wordt uitgewerkt. Door het gezamenlijk kijken en 

nabespreken wordt veel onthuld over de persoon van de kijker. Het helpt de eigen 

gevoeligheid vergroten voor diversiteit, voor het ongekende, voor de redelijkheid van andere 

werelden, voor de betrekkelijkheid van de eigen denkbeelden, etc. . Voorbeelden: ‘Precious’ 

en ‘Nothing Personal’. 

 

Ad 2: Als middel om presentiethema’s voor het voetlicht te brengen en te doordenken 

Films en documentaires hoeven niet altijd voorbeelden te zijn van goede of geen goede presentie-

beoefening om iets van presentie duidelijk te maken. Door naar beelden te kijken kunnen mensen 

leren ‘over de band’, namelijk door naar anderen te kijken en in respons daarop over zichzelf en hun 

vak te spreken en te denken. Hoe goed de reflectie op gang komt, hangt sterk af van hoe goed de 

begeleider de filmbespreking leidt (en heeft voorbereid). 

Een paar vuistregels daarbij: 

 Baken tevoren het presentiethema waar je met een groep over wilt reflecteren goed af. De 

vragen die je aan het filmmateriaal stelt zijn afhankelijk van het leerdoel of het thema 

waaronder je het gebruikt. De documentaire over Detlef Petry (‘Uitbehandeld maar niet 

opgegeven’) kun je bijvoorbeeld gebruiken om iets duidelijk te maken over 

aansluiten/afstemmen,  maar ook over relatiegericht werken, of over de presentieprincipes.  

 Door goed te focussen op een bepaald thema kun je de diepte in, en een thema dat 

aanvankelijk ‘plat’ lijkt, meer scherpte en meer dimensies geven.  

 Concentreer bij het bespreken specifiek en gedetailleerd genoeg op de presentie-opgave en 

het presentieperspectief: blijf niet te algemeen in de bespreekvragen ( “Wat vonden jullie 

ervan?”) en expliciteer goed wat het kader is waarbinnen je samen aan het zoeken bent bij 

de bespreking. De bespreekvragen dienen scherp te zijn en de deelnemers op het spoor van 

presentie te zetten en te houden. Je moet daarvoor heel precies weten waar je naar toe wilt, 

welk(e) aspect(en) je naar boven wilt halen, in welke valkuilen deelnemers vaak trappen en 

hoe je daarmee om moet gaan.  



 Pas op voor romantiseren (blijven hangen in  'het goede gevoel'): dat is op zich niet verkeerd 

maar het kan het leermoment ernstig beperken doordat je niet aan problematiseren 

toekomt. Als je niet problematiseert houdt men op met nadenken en reflecteren over het 

eigen denken, waarnemen en handelen en wordt er geen noodzaak tot veranderen gevoeld. 

 Bij elke presentie-leervorm is de nabespreking het allerbelangrijkste: elke oefening - of het 

nu gaat om zelfbetrapping, een ervaring opdoen, een exposure, het begrip van de theorie 

vergroten of casusuitdieping - wordt gevolgd door een zeer precieze en strak geleide 

nabespreking: dáár komen de leermomenten, dáár worden de echte stappen met betrekking 

tot presentie gezet – en niet zozeer in de oefening zelf.  Dat nabespreken gebeurt zeer 

gedetailleerd en diepgaand: waar gaat het precies om in presentietermen, waar zit de klem, 

waar zitten de vragen, onder welke perspectieven ga je kijken, wat is hier in het geding, wat 

neem je al te snel aan, over wiens goed gaat het hier, etc.  Het is dan ook belangrijk hiervoor 

de tijd te nemen: een oefening van 45 minuten en een nabespreking van 15 minuten is geen 

goede verhouding; het zou eerder andersom moeten zijn. 

 

 

Inleiding door Anne Goossensen: De kracht van beelden bij innovatie & 

transitie in de zorg (deels vervallen op de middag zelf door uitloop van eerdere onderdelen) 
 

Voor wie in de zorg werkt aan het doorvoeren van vernieuwingen is een oriëntatie op het gebruik 

van beelden zeer interessant. Beelden kennen een directe kracht als het gaat om inspiratie, als 

voorbeeld of als reminder voor gedragsverandering en worden nog maar beperkt en weinig ingezet 

bij implementatie en innovatie. Hoe zou dat wel kunnen?  

 Als voorbeeld praktijk. De deelnemers aan de leergroepen kunnen er dan naar kijken en 

inspiratie opdoen. We spreken dan van een ‘best practice’. We kunnen geraakt worden door 

hoe er in de film met kwetsbare mensen om wordt gegaan en daar onze eigen (werk) situatie 

mee vergelijken. Door de documentaire of film, kunnen we als het ware als een vlieg op de 

muur meekijken in situaties, waar we anders nooit zo dichtbij zouden kunnen komen en daar 

ons voordeel mee doen. Zo toont de documentaire ‘Mum and Me’ ons de gelegenheid om 

heel precies te bekijken hoe er met de moeder/oma met dementie wordt omgegaan en 

welke momenten hoe uitgebouwd worden naar genietmomenten, naar lachmomenten, naar 

verbroederingsmomenten. Daar kunnen we van leren. We kunnen ons afvragen wat de prijs 

hiervan is en wanneer het niet meer echt is, niet meer op te brengen is voor de 

mantelzorgers. Het kijken naar best practices gaat verder dan individueel leren op het gebied 

van presentie, doordat ook de interactie tussen mensen (teamleden) kan worden 

bereflecteerd alsmede de cultuur bijvoorbeeld, dus meer contextuele zaken.  

 Als ‘mal practice’. Als voorbeeld van hoe we het nooit zouden willen. Beelden tonen ons 

interacties, culturen, omgangsvormen waar we zeker bij uit de buurt zouden willen blijven. 

Zij kunnen ons als een spiegel bewust maken van zaken die we zelf doen en hoe die negatief 

kunnen uitpakken, juist omdat beeldmateriaal de mogelijkheid kent om aspecten uit te 

vergroten, om er karikaturen van te maken. Zeker als het gaat over hoe zorg (ongewild en 

onbewust) geweld aan kan doen aan kwetsbare mensen is dit een belangrijke mogelijkheid. 

Deze kan nog versterkt worden door op filmische wijze, bijvoorbeeld met een voice-over, het 

binnenperspectief van de kwetsbare persoon te verwoorden. Wat zou het opleveren als we 



bij de film ‘Mum and Me’ steeds commentaar zouden horen van de oma? Hoe zou dat 

inwerken op het streven van de moeder (documentairemaakster) om te laten zien dat de 

verzorging van mensen met dementie ook lachmomenten kan kennen?  Films en 

documentaires kunnen een sterke impact hebben op het herkennen van blinde vlekken van 

het eigen gedrag. Dat kan heel goed op ‘manieren van doen’ van het team of de instelling en 

ook op individueel niveau, waarbij de spanning met druk van de instelling dan ook goed 

gethematiseerd kan worden. Documentaires kunnen dan een schrikreactie bewerkstelligen 

bij ons kijkers. Oh, ziet dat er zó uit en heeft dat dát effect op de ander. Oh jéé, dat doen wij 

op de afdeling ook zo.....! 

In beide voorbeelden speelt dus bewustwording van het eigen gedrag of team of cultuur op de 

afdeling door confrontatie met slechte en goede voorbeelden en daardoor het bevorderen van 

innovatie.  

 

Films kunnen ook een belangrijke rol spelen als bijdrage aan een implementatieproces. 

Implementatie staat dan voor het doorvoeren van een vernieuwing en wordt door Grol & Wensing 

beschouwd als een traject waarbij een diagnose van de situatie te maken valt, er (veel) interventies 

voor handen  zijn en er naderhand vastgesteld kan worden of de doorvoering gelukt is, of de 

implementatie effectief is geweest, dat wil zeggen dat het gedrag van de doelgroep is veranderd.  

 Film materiaal kan dan ingezet worden als instructie van te implementeren gedragingen of 

formulieren. Het kan gaan om reminders met behulp van beeldmateriaal. Deelnemers 

worden dan bijvoorbeeld via filmpjes eraan herinnerd om vast te houden wat ze geleerd 

hebben. Denk aan de instructiefilmpjes over veiligheid voordat een vliegtuig gaat opstijgen. 

Dit zijn dus voorbeelden van implementatie-interventies, naast bijvoorbeeld 

aftrapbijeenkomsten, registratie, etc.   

 Een andere vorm waarbij beelden tot implementatie-interventie worden is als het gaat om 

checks, dus in een latere fase van het doorvoeren van de innovatie, om de praktijk mee te 

beoordelen. Ook gebruiken we het wel als tentamen materiaal, om een student een analyse 

te laten schrijven, waardoor we kunnen checken of een aantal van de aangeleerde inzichten 

‘geland’ zijn en er transfer mogelijk is van de aangeleerde theorie naar nieuwe 

praktijksituaties.  

Dit is slechts een snelle verkenning van dit onderwerp, het is nog veel verder uit te werken als de 

visie op diffusie van innovaties door Greenhalgh & Bate erbij gehaald wordt. Hun model is veel 

minder rationeel en houdt rekening met subtiele, irreële en culturele aspecten van 

implementatie/diffusie en dus van gedragsverandering. Juist daar kan beeldmateriaal in korte tijd 

veel  verhelderen.   

Wanneer we implementatiestrategieën breder opvatten zien we dat een filmmaker er soms heel 

gericht er op uit is om de mening en het gedrag van kijkers te beïnvloeden. Bijvoorbeeld om 

maatschappelijke motieven. Denk aan de film over de opwarming van de aarde, An Inconvenient 

Truth, van Al Gore.  

In het verlengde daarvan noem ik graag een groepje jonge filmmakers uit Los Angeles, de Free Range 

Studios. Zij maken korte filmpjes die gewoon te vinden zijn via YouTube. Eén van die filmpjes gaat 

bijvoorbeeld over het kopen van flesjes water en toont op een debatteerachtige wijze dat het water 

slechter van kwaliteit is dan het kraanwater en ook slechter van smaak beoordeeld wordt door 

proefpersonen. Heel effectief als het gaat om gedragsverandering! Het filmpje is te zien via: 



http://www.youtube.com/watch?v=DmK29LvFlOc en heet ‘The story of the bottled water’. Het 

begint met de woorden: ‘This is a story of a world obcessed with stuff’.   

 

Ten slotte is film/documentairemateriaal interessant omdat het als data kan gelden in 

wetenschappelijk onderzoek. Dat ligt vooral voor de hand binnen een etnografische 

onderzoekstraditie, waar observaties gemaakt worden en fieldnotes. Vanuit de data zoekt de 

onderzoeker naar betekenis van de situatie voor betrokkenen, naar patronen en naar de cultuur. 

Deze zeer interessante lijn werk ik hier niet verder uit, maar die verdient het ook om opgepakt te 

worden. 

 

 

 

Films en filmbesprekingen, ingeleid door Frans Vosman 
 

Documentaire: Mum & Me 

 

Kijkvragen die Frans Vosman vooraf meegeeft: 

• Waartoe maakt de cineaste deze documentaire? 

• Welke rol speelt gevoel bij de hoofdrolspeelster? 

• Er worden posities ingenomen en uit posities verhoudingen, betrekkingen benoemd. 

Voorbeeld: de dochter die zegt dat zij nu moeder voor haar moeder is en die haar dochter 

eigenlijk is. 

• Zie je die en meer van dat soort positiebepalingen en betrekkingen benoemd worden… en 

zien we daar ook de indicaties voor, kloppen ze ook vanuit wat we zien? 

• Wat betekent humor en lachen in deze film? 

 

Nabespreking 

Frans Vosman noemt dit een ‘gewelddadige’ documentaire, waarin macht een grote rol speelt. 

Documentaires gaan nooit over de werkelijkheid, maar over een enscenering en inkadering van de 

werkelijkheid. In deze film laat de maakster haar kader domineren. Eigenlijk is het een zelf-

enscenering: ik, mijn moeder en mijn dochter. 

Met gewelddadig bedoelt Frans: een ander mens wordt als middel gebruikt in de eigen onderneming 

(en niet zozeer als persoon gezien). Frans volgt hiermee de opvatting van Kant over geweld. De vraag 

is in hoeverre er niet heel veel zorg is die in die zin gewelddadig is. 

Het gevoel van de maakster prevaleert, maar wat we niet zien is waar dat gevoel voor staat. Je moet 

je als ‘zorgende’ afvragen waar dat gevoel op wijst, wat het je te zeggen heeft. Wat maakt dat je het 

zo voelt? In deze film ontspoort het eigenlijk heel erg. 

 

Opmerking uit de zaal: als je dit al geweld noemt, dan lijdt het begrip enorm aan inflatie en is bijna 

alles wat je doet geweld. Frans: de bedoeling is om mensen meer bedacht te maken op geweld. Het 

gaat om het sensibel worden van de zorgontvanger, en om de ruwe bewegingen die er t.a.v. de 

zorgontvanger worden gemaakt. Voor je het weet verlies je haar perspectief uit het oog. 

Zowel moeder als dochter zijn heel eerlijk, daaraan is geen twijfel mogelijk en dat is ook niet het 

punt. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DmK29LvFlOc


Vraag van Frans Vosman: is het wel moreel verantwoord om je moeder zó te tonen? Wat behoort er 

privaat te blijven en wat kan openbaar zijn? Waarom zou een documentaire als deze mogen? Het 

werkt natuurlijk heel goed, maar de vraag of het moreel is, blijft daarmee staan. Ook als de moeder 

toestemming zou hebben gegeven dat ze zo getoond wordt, blijft de vraag bestaan. Waarom zou het 

immoreel zijn?  Frans: juist de suggestie dat deze documentaire een weergave van de werkelijkheid 

is, de ‘echte werkelijkheid’ laat zien. Een aantal delen van het leven zou van de camera weggehouden 

moeten worden, zoals het sterven van iemand, fysiek geweld e.d., omdat je wanneer je het laat zien, 

het doel vooropstelt en niet de persoon om wie het gaat. Moet alles aan het doel ondergeschikt zijn? 

Juist presentie moet daarover nadenken: is al dat ‘tonen’ wel zo goed? 

 

 

Film: Goodbye Solo 

 

Kijkvragen die Frans Vosman meegeeft: 

 

1.   Let op de hoofdfiguren die het toneel opkomen, en de hoofdfiguren die grotendeels imaginair 

blijven, niet acteren maar er wel zijn. Vast vooraf:  

• De taxichauffeur Solo, een Senegalees in de USA 

• William 

2.   Maar er zijn meer figuren die samen de betekenissen tot stand brengen. 

• Presentiekenmerken, zoals waken, langszij zien te komen…. Maar hoe…..  

• De presentiekenmerken komen niet alleenstaand voor, ze worden vergezeld van andere 

handelingskenmerken.  Eén voorbeeld vooraf: Solo waakt maar hij bewaakt ook. 

• Zo zijn er meer ‘achterkanten’…. De presentiekenmerken zijn niet ‘schoon’ …. 

• De setting: de verzwegen acteur… 

o Salem, North Carolina, industriële omgeving 

o Hoe brengt de stille, zwijgende achtergrond betekenissen tot stand, hoe ‘acteert’ die? 

 

Analyse door Frans Vosman 

Solo wil helpen op allerlei manieren, maar wordt doorkruist door de anderen en hun strevingen: 

William, Quiera, Alex, maar ook Solo zelf.  Allemaal zijn het beladen figuren, en figuren die in 

spanning staan doordat zij streven, iets willen van een ander. Dit streven kan omslaan in ‘iets willen 

van een ander’en in het gebruik van een ander, tot en met gebruik van de enige die heel simpel wil, 

Alex  (onschuldig maar ook willend). 

Williams streven is ergens van weg (al weten wij per saldo niet waarvan). 

Wat doen die strevingen en wat doet dat met helpen/geholpen worden? 

 

Presentie wordt hier ook getoond in haar achterkanten, de keerzijdes: 

 ‘Waken’ wordt ook ‘bewaken’ 

 In iemands leven treden, zich verbinden wordt ook rondneuzen, controleren. Solo dringt 

binnen in iemands leven door het zoeken naar pillen, in jaszakken, in laden, naar betekenis. 

Het verbinden gebeurt heel radicaal maar heeft een keerzijde: indringer zijn. 

 Solo heeft goede bedoelingen, maar tegelijk gaat hij voorbij aan de bedoelingen van William 



 De geëngageerde helper maakt zich in zekere zin schuldig, kan niet overweg met Williams 

vrijheid (‘wij in Senegal blijven als familie bij elkaar; het is je bloed’). Hij heeft het dus 

helemaal niet over autonomie, eerder over het tegendeel. 

Presentie verschijnt hier heel meerzinnig, met schaduwkanten, rafelranden. Deze film helpt je om die 

te zien. 

 

Solo toont moed door langszij te blijven. De helper wordt soms geholpene. Solo gaat over veel 

grenzen heen, die van privacy, die van de klant-dienstverlener verhouding etc.  

Wederkerigheid betekent: Solo trekt William een heel eind mee, maar kan Williams probleem niet 

oplossen. Maar hij blijft wel, zelfs tot voorbij het mogelijke, als hij door William wordt weggestuurd. 

Hij houdt flink vol, blijft langszij, maar probeert hem tegelijk te stoppen. Is dit ultieme trouw, om 

zover mee te gaan? Zelfs daarin zit dubbelzinnigheid: hij neemt het kind mee de berg op. 

 

Frans wil in de reflectie niet psychologiseren maar kijken: welke bewegingen worden hier gemaakt? 

Er zit veel gehossel in de film (vanuit de gedachte: voor wat hoort wat), maar ook zien we het geven 

om niet. De film toont dus het contrast tussen verschillende soorten van geven. 

 

De relatiedefinitie volgens Solo is: ik ben je vriend, en daarom wijkt hij niet en doet hij alles om niet. 

We zien echter niets van de binnenwereld van William, behalve in het boekje. William blijft de relatie 

definiëren in termen van klant en chauffeur, zeker als hij Solo wegstuurt: jij bent mijn chauffeur niet 

meer, the deal is off.  Maar als de relatie echt zo zakelijk zou zijn voor hem, zou hij allerlei dingen niet 

van Solo hebben geaccepteerd. 

 

Solo trekt alle registers open, tegen de regels en codes in, om William naar het leven terug te roepen. 

Het einde is open: we weten niet of het is gelukt of niet.  

 

 

Tijdens het avondprogramma is de film ‘Poetry’ vertoond; omdat hier geen nabespreking aan 

verbonden was, is van dit programma-onderdeel  geen verslag gemaakt. 

 


