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HOOFDEN EN ZINNEN 

De special qfects 
van Steven Spielberg 
en Tony Blair 

In elke zichzelf respecterende 
filmbioscoop draait momenteel 
Steven Spielbergs Savina Private 

Ryan. Zoals bekend gaat het hier
bij om een fllmische 'reconstruc
tie' van D-Day, de invasie van 
Normandie door de geallieerden 
op 6 juni 1 944· Nu a! klassiek zijn 
de beelden van de lotgevallen op 
het invasiestrand Omaha Beach. 
In een orgie van beeld en geluid, 
dood en verderf vertelt Spielberg 
in een kleine dertig minuten het 
verhaal van de bijna-fatale landing 
op Omaha Beach. De special tjfects 

maken dit zo goed als 'levens
echt': het dreunt en dondert als 
een waanzinnige. De argeloze 
bioscoopbezoeker - nog nauwe
lijks gewend aan het donker- be
vindt zich voor ie het weet in een 
amfibie-voertuig, om vervolgens 
angstig dekking te zoeken voor 
het helse Duitse kanonvuur en 
om zich heen kameraden dood en 
gewond te zien neervallen. Men 
transformeert in een actief deel
nemer aan de landing. De ritse
lende popcornzakken in de bio
scoop ziet men plots voor mitrail
leurvuur aan; tanks rollen via de 
nooduitgangen de zaal binnen. 
Filmisch en technologisch is dit 
effect hoogst indrukwekkend 
en sensationeel. Zelfs een ru
moerige zaterdagavond-bioscoop 
wordt het zwijgen opgelegd. 

Het is vooral deze ongeeven
aarde verfilming van de tragische 
landing op Omaha Beach die 
'Saving Private Ryan' zijn vroege 
roem heeft verschaft van de 
ultieme realistische oorlogsfilm. 

Spielberg vervult daarbij de rol 
van de 'Leopold von Ranke van de 
cinematografie'. Hij toont ons wie 

es eiaentlich aewesen; hij laat ons het 
ware gezicht van de Tweede 
Wereldoorlog zien. Als overtui
gend bewijs daarvoor gelden de 
onthutste reacties van de oogge
tuigen annex historische actoren: 
de veteranen. Deze verklaren 
ronduit dat Spielberg's reenact

ment werkelijkheidsgetrouw is: 
'Zo was onze oorlog' . Kan de 
geldingsdrang van fictie die feit 
wil worden groter en geslaagder 
zijn dan dit? 

Men kan hier gerust van gel
dingsdrang spreken, omdat het 
het doelbewuste streven van 
Spielberg is 'historische werke
lijkheid' te reconstrueren. Hij 
heeft naar eigen zeggen de ge
beurtenissen strikt documentair 
en brutally honest in beeld willen 
brengen. Zijn pretenties zijn 
daarbij bepaald niet bescheiden. 
Zowel zijn eerdere film Schindler's 

List als deze over D-Day zou jon
gere generaties elementaire ken
nis over de T weede Wereldoor log 
moeten bijbrengen. De films zou
den hiaten in het (Amerikaanse) 
geschiedenis-onderwijs dienen 
op te vullen. En het is die preten
tie die deze film, gelet op het 
vraagstuk van historische repre
sentatie, uiterst problematisch 
maakt. 

Nu stelt zich het probleem van 
de verhouding tussen feit en fictie 
bij iedere vorm van historische 
fictie, van Asterix en Obelix tot de 
historische romans van Scott en 
Yourcenar. Voor de geschied
schrijving als zodanig kan zelfs, 
zoals de geschiedfilosofie ons 
leert, getwist worden over de 
mengverhouding tussen feit en 
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. fictie, ja zelfs over het reeel zijn 
van het onderscheid tussen deze 
begrippen. Het is aileen al in dit 
Iicht dat de hoge werkelijkheids
en waarheidsclaim van Spiel
berg's Saving Private Ryan klem
mende vragen oproept. Daar 
komt nog bij dat in dit geval de 
claim wordt gedaan op wel erg 
wankele gronden. Saving Private 
Ryan is, wat rnij betreft, een erg 
teleurstellende film gebleken. 
Het is ailesbehalve een film ge
worden met historisch-docu
mentaire waarde, een film die aile 
beelden en percepties van de 
Tweede Wereldoorlog voortaan 
zal kleuren of domineren. Of die 
als een klassiek en onverrnijdelijk 
prisma op die oorlog zal funge
ren. Afgezien van de indrukwek
kende beelden van de landing op 
Omaha Beach (en later van een 
slag met een Duitse tankdivisie 
om een strategisch gelegen 
brug), steunt de film qua verhaal
lijn op een uiterst oppervlakkig 
en 'onwerkelijk' Hollywood-sce
nario. Een reddingspatrouiile 
gaat na D-Day op zoek, achter de 
vijandelijke linies, naar de enig 
overlevende zoon van de familie 
Ryan om deze terug te brengen 
naar diens moeder, van wie de 
overige zoons al eerder in de oor
log sneuvelden. Dat verhaal en de 
vertolking ervan mist wel twee a 
drie literair-artistieke lagen (lees: 
een Europese regisseur) om aan
spraak te mogen maken op de 
titel 'de klassieke ultiem-realisti
sche oorlogsfilm' . In zijn slecht
ste momenten - en dat zijn er 
vele- is Saving Private Ryan een 
film uit het genre van de 'good 
men kill bad men' -films ala John 
Wayne of Clint Eastwood. Opval
lend is het gebrek aan historische 

informatie en duiding, over het 
hoe en waarom van de invasie, 
over achtergronden en wezen van 
de oorlog. In dat opzicht is er eer
der sprake van een anti-docu
mentaire aanpak dan van een 
hyper-realistische. lets wat, zoals 
gezegd, ailerminst gecompen
seerd wordt door een interes
sante literair-metaforische stijl. 

Het is voor iedereen met enig 
historisch besef op zijn minst een 
gruwel te beseffen, dat een tame
lijk bijzondere filmreconstructie 
van de Omaha Beach-landing (ai
leen al in termen van geld, ener
gie en technologisch vernuft) 
zich ophoudt temidden van een 
tamelijk ordinaire Hollywood feel
good oorlogsfllm, met - uiteraard 
- een happy end voor Private 
Ryan. 

Zorgwekkender nog is dat 
deze fllm, aileen al door de onge
twijfeld grote hoeveelheid Os
cars die het in de wacht zal gaan 
slepen, de geschiedenis zal ingaan 
als de film die de historische wer
kelijkheid van de Tweede Wereld
oorlog 'levensecht' weergeeft, 
gesanctioneerd en bezegeld door 
zij die het kunnen weten, de vete
ranen . 

Het is dit door elkaar heen
lopen van feit en fictie - Rangers, 
Prinses-Irene-brigadisten en an
dere veteranen die verklaren: 
'zo is het werkelijk geweest'; de 
aanbeveling dat schoolleerlingen 
deze film moeten zien om te be
grijpen wat oorlog werkelijk is en 
om geconfronteerd te worden 
met 'het ware gezicht van de 
Tweede Wereldoorlog', - dat iets 
zegt over de huidige stand van de 
cultuur. 

Want waarom opgewonden 
doen over zo'n Hollywood-pro-

duktie? Omdat die voor een mil
joenenpubliek de Tweede We
reldoorlog op een problemati
sche wijze verbeeldt en omdat 
aan die bepaald niet kwalitatief 
hoogstaande fllm een historische 
betekenis en zeggingskracht wor
den toegeschreven die sterk gere
lativeerd moeten worden. Een 
aardige poging daartoe deed 
onlangs L. Menand in de New York 
Review if Books (september, 24, 

1998). Hij stelde naar aanleiding 
van 'Saving Private Ryan ' : 'some 
sort of truth does come through 
in these pictures ( . . ) The overt 
moral sentiment is always merely 
flattering: it is what audiences 
want to be told to think, because 
it is what they already do think. 
They didn't come for an argu
ment. ( .. ) the profound trouble 
with Spielberg as a filmmaker is 
that he does not allow his audien
ces to think at all. He allows them 
only to feel'. En dat lijkt me 
het kernbezwaar tegen dit type 
pseudo-realistische verfilrning 
van een niet geproblematiseerde 
pseudo-werkelijkheid . 

En dit staat voor meer, net 
zoals de receptie en impact van 
'Saving Private Ryan' voor meer 
staan. Het gegeven dat deze film 
serieus beschouwd wordt als sub
stituut voor kennis over de 
Tweede Wereldoorlog, als ' educa
tief pars pro toto', geeft fors te 
denken. In zekere zin worden zo 
de waarheids- en werkelijkheids
claims van Spielberg gehono
reerd, door de ooggetuigen-vete
ranen, alsook door het algemene 
publiek dat zijn kinderen en 
masse naar de bioscoop mee
sleept. 

Dit alles toont ons het primaat 
van de perceptie en de diepingrij-
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pende invloed van de massame
dia, die in staat zijn met special ef
fects en het bespelen van emoties 
een fictieve werkelijkheid te evo
ceren die plaatsvervangend is ten 
opzichte van de 'reele' werkelijk
heid. Het ware gezicht van de 
Tweede Wereldoorlog leren ken
nen is, binnen die logica, als toe
schouwer I deelnemer virtu eel in 
de frontlinie zitten op Omaha 
Beach. 

Het aelijk van de verauisde 
postmodernen? 

We komen hier in postmodern 
vaarwater terecht. Daar waar een 
door de media bemiddelde en ge
symboliseerde werkelijkheid de 
plaats lijkt in te nemen van de 
'werkelijke' werkelijkheid. Daar 
waar de wereld van percepties, 
sensaties en emoties over de em
pirisch-zintuiglijke werkelijkheid 
heengeschoven lijkt te zijn. Zo is 
er bij de 'levensechte' verfilming 
van de landing op Omaha Beach 
sprake van een praktijkvoorbeeld 
van het, door de socioloog Mer
ton geijkte, zogeheten 'theorema 
van Thomas': 'if men defme their 
situations as real, they are real in 
their consequences' . Een post
moderne oneliner avant la lettre. 

En inderdaad zou ik zover wil
len gaan om in de impact en re
ceptie van Spielberg's Savina Pri
vate Ryan 'het gelijk van de inmid
dels verguisde postmodernen' te 
zien. Het gelijk van Jeap Baudril
lard in het bijzonder, wiens ana
lyse van een wereld vol tekens en 
symbolen en van vervagende 
grenzen tussen beeld (imaae) en 
werkelijkheid hier zeggings
krachtheeft Q. Baudrillard, Simu

lacres et simulation, 1981) . Men 
behoeft geen cultuurpessimisti-

sche sombermans te zijn om 
een proces van 'mediatisering' -
de mediawerkelijkheid vervangt 
meer en meer de reele werkelijk
heid - werkzaam te zien. Zoals 
Baudrillard stelt dat het moderne 
individu zijn werkelijkheid mo
delleert naar de fictieve 'spek
takelrealiteit' die de moderne 
media ons voorschotelen, zo pre
tendeert Spielberg onze collec
tieve herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog te modelleren naar 
zijn filmwerkelijkheid . 

De wraak op de politieke 
theoretici 

Hoe dit ook zij, voor de volledig
heid van het argument is het aar
dig hier een tweede case-study 
van het gelijk der inmiddels ver
guisde postmodernen op te voe
ren. Die casus he eft be trekking 
op een geheel andere sfeer, die 
van de politiek. Het gaat mij dan, 
meer in het bijzonder, om het 
vraagstuk van de wonderbaarlijke 
terugkeer van de sociaal-demo
cratie op het politieke toneel in 
Europa. Een recent verschijnsel. 

Het verhaal is bekend. Na een 
bloeiperiode in met name de 
jaren vijftig en zeventig, de 
hoogtijdagen van het verzor
gingsstaat-socialisme - samenval
lend met hoogconjunctuur en een 
Keynesiaanse economische theo
rie - verviel de sociaal-democra
tie in tal van Europese Ianden in 
een lange, uitzichtloze periode 
van oppositie. Met name inDuits
land en Engeland lukte het de so
ciaal-democraten verkiezing na 
verkiezing niet, en dat voor een 
periode van bijna 2o jaar, om uit 
de schaduw van de macht te tre
den. Een groot gevoel van malaise 
maakte zich allengs van de soci-

aal-democratie meester. Er was 
sprake van een heuze identiteits
crisis: het lied van het einde van 
de sociaal-democratie werd alom 
gezongen. 

Voor deze neergang van de 
sociaal-democratie zijn uiteenlo
pende oorzaken en verklaringen 
te geven en gegeven (van de post
industriele werkloosheidscrisis 
tot de ideologische triomf van het 
neo-liberalisme onder Thatcher 
en Reagan) . In dit bestek gaat het 
mij slechts om de vraag in hoe
verre de terugkeer van de sociaal
democratie ook ge'interpreteerd 
moet worden in het Iicht van een 
vermenging van feit & fictie, van 
gewijzigde verhoudingen tussen 
'mediawerkelijkheid' en reele 
werkelijkheid . 

Kernvraag binnen de academi
sche politicologie, maar ook bin
nen de denkende delen van de 
partijen zelf, is namelijk is hoe die 
miraculeuze terugkeer van de 
sociaal-democratie te verklaren 
en te duiden in een tijdperk datal
gemeen wordt gekarakteriseerd 
als liberaal. In een tijdsgewricht 
waarin de marktideologie nog 
altijd meer overtuigingskracht 
heeft dan een hernieuwd para
digma van regulering en staats
interventionisme? Welke sociaal
democratie is er feitelijk in 
diverse Europese regeringen te
ruggekeerd in termen van con
cepties, programma's en beleid? 
Is de oude phoenix uit haar as ver
rezen of hebben we te maken - in 
het geval van de 'Derde Weg' van 
Tony Blair's New Labour of Ger
hard's Schroder's Neue Mitte -
met een heuze metamorfose in 
liberale richting? 

Het heeft er alle schijn van dat 
de verklaring voor de terugkeer 
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van de sociaal-democratie voor 
een wezenlijk dee! ook op het ni
veau van de 'mediawerkelijkheid' 
moet worden gesitueerd. Men 
zou hierbij kunnen spreken van 
de 'wraak op de politieke analis
ten of theoretici'. Wat ik bedoel is 
dit. Volgens vee! politieke analis
ten zou er om tal van redenen 
geen plaats meer zijn voor een 
zelfstandig sociaal-democratisch 
project. Binnen partijpolitieke 
stelsels in diverse Ianden was er 
geen of nauwelijks speelruimte in 
het midden van het politieke 
spectrum (vaak ingenomen door 
christen-democraten), noch was 
er ruimte binnen het traditionele 
sociaal-democratisch programma 
om in de verhouding markt ver
sus staat, vrijheid versus gelijk
heid vee! toe te geven aan liberale 
posities. Voor vee! analisten, 
waarvoor Sir Ralf Dahrendorf 
met zijn notie van 'the end if the 
Social Democratic Century' model 
mag staan, had het sociaal-demo
cratisch project theoretisch opge
houden te bestaan. 

Het succes van met name New 
Labour in Engeland kan men 
daarom betitelen als 'de wraak op 
de politieke theoretici'. Deze 
hadden buiten de waard van de 
media-werkelijkheid gerekend, 
zo kan men kort aanduiden waar 
het hier om gaat. Kiezers kiezen 
partijen en politieke identiteiten 
niet zozeer op basis van de consis
tentie van de onderliggende ideo
logische concepties en beleids
programma's, maar in deze tijd 
van afnemende levensbeschou
welijke en ideologische vooringe
nomenheid - zo moet men meer 
en meer aannemen - op basis van 
feel-good-mediabeelden. 

De transformatie van Old 

Labour in New Labour is eerst en 
vooral een project van politieke 
marketing geweest, een zoektocht 
naar een nieuw 'trademark', een 
manipulatie van nieuwe percep
ties, met goeddeels voorbijgaan 
aan traditionele partijpolitieke 
scheidslijnen en posities. Heel 
zorgvuldig en consequent heeft 
men de compositie van een nieuw 
imago ter hand genomen, geba
seerd op de meest geavanceerde 
marketing-, communicatie- en 
campagne-technieken: de special 
dfects van Tony Blair. Deze hebben 
inrniddels ook hun intrede gedaan 
bij N ederlandse politieke partijen. 
Men kan daarbij denken aan -
zogenaamd 'focusgroepen-onder
zoek', waarbij men willekeurige 
steekproeven onder burgers laat 
oordelen over imago's van politici, 
de toon en kleur van affiche, de 
optimale communicatie van poli
tieke boodschappen e.d. Het is dit 
type, puur op beeldvorming en 
imago georienteerd, onderzoek 
dat aan de basis heeft gestaan van 
de transformaties van de Duitse 
SPD en New Labour. Politieke 
ideeenvorrning en campagnes 
worden hierbij gereduceerd tot 
!outer constructie en manipulatie 
van mediabeelden. In Engeland 
heeft dit momenteel zelfs zulke 
vormen aangenomen, dat Tony 
Blair's regeringsbeleid groten
deels via focusgroepen, 'spindoc
tors' en briljante copywriters tot 
standkomten wordt'gecommuni
ceerd'. Regeren als permanente 
verkiezingscampagne, systema
tisch gericht op de dominante 
media-logic. Zie hoe Tony Blair in 
eigen persoon krantestuk na 
krantestuk schrijft. Schroder op 
bezoek in Downingstreet 10: Tony 
Blair laat de dag ervoor via Welt am 

Sontag weten hoe hij de Duits
Engelse betrekkingen beoordeelt 
en waardeert: de slag om de media 
heeft hij al gewonnen voordat die 
iiberhaupt begonnen was. 

De Iicht verguisde Baudrillard 
komt, zo gezien, tevens enig eer
herstel toe bij de analyse van de 
revival van de sociaal-democratie 
in Europa - van Kok tot Blair. 
Naar de mate waarin de politieke 
scheidslijnen zijn verwaterd en 
ideologische verschillen zijn ver
dwenen, en bij burgers de ideo
logische/levensbeschouwelijke 
vooringenomenheid van weleer is 
afgenomen, valt aan media-com
municatie meer en meer het al
leenvertoningsrecht toe in de 
publieke communicatieve sfeer. 
Het primaat valt in toenemende 
mate toe aan de perceptie, het 
waarnemen en waargenomen 
worden via de dynarniek en logica 
van het media-systeem. Oat geldt 
voor de Tweede Wereldoorlog 
bij Spielberg en voor de nieuwe 
sociaal-democratie in Europa. 

De postmoderne, media-geile 
sociaal-democratie heeft soms 
iets weg van een slechte filin. De 
rolprenten van Spielberg hebben, 
als je abstraheert van de sensatio
nele special effects, soms iets van 
de saaie voorspelbaarheid van de 
traditionele politiek. Waar het in 
beide gevallen om zal gaan, in het 
belang van een vitale cultuur van 
democratische en historische ar
gumentatie, is om steeds weer 
een kritische confrontatie af te 
dwingen tussen mediabeelden en 
niet binnen de media-logica pas
sende informatie. 
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