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Yes, once upon a time, they were all ‘grassroots’ organizations. The real 

deal. Connected to ‘the street’. Authentic. Legitimate. Activists. 

- Daniel Puglisi, communicatiecoördinator van CONCORD, in 

blog: ‘Back to the Grassroots: A view on Johannesburg Civil 

Society Week’ (2015) 
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Summary 

This research explores the constructing and narrative qualities of documentaries in 

relation to grassroots movements, with the aim to get a clearer understanding on the 

concept grassroots, the construction of a collective identity and the added value of 

documentary. Former research has indicated that it is still not exactly clear what 

grassroots activism entails and how collective identity is constructed. Also, 

predominantly the online media has been researched and has been regarded as just 

a knot in a network. By analysing four contemporary documentaries about grassroots 

movements and comparing it to public and official expressions of the movements, 

this research explores how grassroots movements promote themselves and how the 

documentary constructs ideologies and identities.  

The findings of the research indicate that the concept of grassroots is 

ambiguous and especially ‘new’ characteristics of the grassroots, like the network 

and the use of social media, have been problematized. The definitions of grassroots 

activism and social movements overlap and are difficult to distinguish in practice. 

Also, the movements are not as connected as the documentaries suggest them to be. 

In fact, the movements are only vaguely addressed on the Internet and the initiatives 

rarely mention each other. In this sense, collective identity seems to be mostly 

constructed by a shared vision and not by fysical or virtual interaction. This  raises 

the question when something can be called grassroots, an activist group or a 

movement.  
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Inleiding 

0.1 De aanleiding: ´Think global, act local’ 

De late twintigste en de vroege eenentwintigste eeuw lijken in het teken van het 

grassrootsinitiatief te staan. Vooral de laatste jaren is de populariteit van dit 

culturele verschijnsel sterk toegenomen en heeft het vele bijnamen verworven. 

Zo werd in 2011 ‘grassroots’ als trend in 2012 gesignaleerd in de 

organisatiestructuur van bedrijven (Oosterveen 2011). In de Tegenlicht-aflevering 

Power To The People (2014) worden de lokale initiatieven als een mengvorm van 

het kapitalisme en het communisme omschreven. In deze aflevering dopen 

professionals uit het veld de bewegingen onder andere ‘participatie kapitalisme’, 

een ‘nieuwe vorm van nieuwe civiele betrokkenheid’ en ‘civil society 2.0’.  

De populariteit heeft niet alleen mijn nieuwsgierigheid gewekt, maar ook 

die van onderzoekers, bedrijven en journalisten. Dit onderzoek gaat in op deze 

‘nieuwe’ trend van grassrootsactivisme, in het specifiek grassrootsbewegingen.  

The Oxford Dictionary definieert grassroots als ‘the most basic level of an 

activity or organization’ en als ‘ordinary people regarded as the main body of an 

organization’s membership’. Grassroots impliceert dus lokale participatie en een 

groep of organisatie die bottom-up opereert. In de media worden 

grassrootsinitiatieven beschreven als effectieve oplossingen die langdurige 

veranderingen kunnen bewerkstelligen, waarbij gewerkt wordt aan een 

duurzame en vreedzamere toekomst (Hansen 2012). De vraag naar en de activiteit 

omtrent grassrootsinitiatieven is dan ook toegenomen, aldus Hansen (2012).  

Michelle Grossman, directeur van het Centrum van Culturele Diversiteit en 

Welzijn, stelt dat lokale initiatieven en nieuwe verhalen (‘counternarratives’) nodig 

zijn om gewelddadig extremisme tegen te gaan. In Tough is not Enough: Ten 

Smarter Ways to Counter Violent Extremism (2014) pleit ze voor een slimmer en 

creatiever gebruik van sociale media en meer vertrouwen in de kracht van 

gemeenschappen om te netwerken, te verbinden en positieve boodschappen uit 

te dragen (The Conversation 2014). Regeringen beginnen de kracht van  de 

grassrootsaanpak steeds meer te beseffen, aldus Grossman.  

Ook filantroop Severine Auteserre pleit in haar TED Talk To Solve Mass 

Violence, Look to Locals (2014) voor een aanpak van problemen op microniveau in 
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de samenleving. Erkende vredesbewegingen zouden zich teveel richten op het 

nationale en internationale niveau en zo het echte probleem, dat zich bij de roots 

bevindt, negeren (Auteserre 2014).  

De grassrootsaanpak wordt in uiteenlopende velden toegepast en is er dus 

niet alleen op gericht extremisme en verdeeldheid tegen te gaan (Hansen 2012; 

Polletta & Jasper 2001: 286). De strategie wordt regelmatig gekoppeld aan (de 

organisatiestructuur van) het bedrijfsleven en wordt door de media en de sociale 

wetenschap verbonden aan sociale bewegingen. Grassrootsactiviteiten 

functioneren als kweekvijvers voor leiderschap en organisatorische 

ontwikkelingen binnen  sociale bewegingen (MacDonald 2001: 4).  

Ook met betrekking tot biodiversiteit, klimaatverandering en de 

voedselindustrie is de grassrootsstrategie een efficiënte en veelgebruikte 

methode, aldus Bevington in zijn boek The Rebirth of Environmentalism (2009). 

Anders dan grote ngo’s (niet-gouvernementele organisaties) kunnen 

grassrootsbewegingen zich controversiëler en directer opstellen, omdat ze zich 

buiten de politieke paden begeven (2009: 12).  

De toegang tot innovatieve technologieën geeft grassrootsbewegingen 

meer snelheid en bereik, wat hun draagkracht en overtuigingskracht ten goede 

komt (Juris 2007). Juist het netwerk is wat de grassrootsbeweging tegenwoordig 

zo krachtig maakt, constateert Sandoval (2005). ‘These networks ‘from below’, 

from the grassroots, have gained increased ability to influence large structural 

forces by their increasing knowledge of networking logic as a means to construct 

and mobilize collective identities for political purposes’, verklaart hij, filosoferend 

vanuit Castells’ werk The Informational Age (1996).   

Het internet lijkt tegenwoordig overwoekerd met grassrootsinitiatieven, 

van de internationale sociale bewegingen en V-Day tot kleine lokale volkstuinen 

en kunstinitiatieven (Mamadouh 2004). Tegelijkertijd ontspruiten verschillende 

platforms die grassrootsinitiatieven adviseren, samenbrengen of een stem geven, 

zoals Grassroots Internationals, Grassroots Enterprise, Change, Brave New 

Documentaries, Skills Platform, Mobilisation Lab, en Take Part. Zij transformeren 

het landschap van de sociale bewegingen, aldus Mobilisation Lab: ‘We exist to 

transform how campaigns are fought and won, pioneering a powerful new era of 
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“people-powered” strategies that amplify campaign impact and create positive 

change’ (Mobilisation Lab, ‘About Us’).  

Bedrijven spelen hierop in door zich te verbinden aan dergelijke 

bewegingen of zelfs inauthentieke grassrootsinitiatieven op te zetten, het 

zogenaamde astroturfing (een referentie naar kunstgras) (Zhang 2013). De 

oprukkende initiatieven roepen de vraag op hoeveel coherentie er binnen een 

groep moet zijn en wanneer iets een beweging genoemd kan worden. Wat we 

wel kunnen stellen is dat lokaal en grassroots ‘in’ zijn wanneer het om sociale 

verandering gaat. 

Verschillende statements worden over de term ‘grassroots’ gemaakt, maar 

wat het nu daadwerkelijk inhoudt en wanneer iets als grassroots bestempeld mag 

worden, daar zijn de artikelen niet eenduidig over. Een grote kracht lijkt te 

schuilen in de lokale mensen en collectiviteit. Castells en Sandoval zien het 

construeren van een collectieve identiteit als een essentieel aspect van de 

grassroots en diverse andere theoretici hebben beiden fenomenen aan elkaar 

verbonden (zie Snow 2011; Fominaya 2010; Polleta & Jasper 2001; Benford & Hunt 

2004; Assmann & Czaplicka 1995). Ook het netwerk en de media worden als 

kerndynamica genoemd. Er is dan ook menig onderzoek gedaan naar hoe 

bewegingen zichzelf representeren en profileren, waarbij de recentere 

onderzoeken zich voornamelijk richten op het gebruik van nieuwe media 

(Downing 2008; Youmans & York: 2012). Het is interessant dat de documentaire, 

het medium dat door de jaren heen een belangrijk instrument voor grassroots 

bewegingen is geweest, zelden wordt belicht (Stover 2012).  

 In dit onderzoek zal ik hedendaagse documentaires die zich richten op 

grassrootsbewegingen analyseren en onderzoeken hoe het medium de 

initiatieven neerzet. Deze documentaires zijn gemaakt in samenwerking met de 

beweging zelf en zijn deel van hun mobilisatiestrategie: ze zijn dus vooral 

bedoeld om hun boodschap over te dragen en hen een stem te geven (Nichols 

2010). Dit onderzoek is een poging enkele onduidelijkheden omtrent 

grassrootsbewegingen, collectieve identiteit en de documentaire te verhelderen. 

In deze inleiding zal allereerst het onderzoek besproken worden, waarna 

verscheidene concepten worden geïntroduceerd die van belang zijn voor 

grassrootsbewegingen en die de basis zullen vormen van het onderzoek.  
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0.2 Het onderzoek 

0.2.1. Het onderwerp  

Dit onderzoek zal zich richten op documentaires en grassrootsbewegingen. 

Hierbij zal ik specifiek kijken naar documentaires die de grassrootsbeweging 

representeren in samenwerking met die beweging. Het overbrengen van een 

verhaal is voor sociale bewegingen van groot belang: het is een kerndynamiek 

van de beweging (Benford & Hunt 2004; MacDonald 2001). Zij geven richting aan 

de beweging en construeren een (collectieve) identiteit, waarmee leden zich 

kunnen identificeren (Benford & Snow 2000; Fominaya 2010). Dit wordt meestal 

gedaan door middel van framen, een dynamisch, interactief proces die de koers 

van de beweging bijna schematisch aangeeft (Benford & Snow 2000: 614; Polletta 

1998).  

Volgens Stover (2013) is de documentaire een significant medium om het 

verhaal van de bewegingen over te brengen. De documentaire en de filmmaker 

zijn dan ook een levendig onderdeel van een unieke sociale beweging industrie 

(2013: 58). Wat interessant is voor sociale bewegingen is dat documentaires 

zowel een waarheidspretentie als een constructie belichamen: zij beweren een 

soort authenticiteit en onmiddelijkheid te hebben ten aanzien van wat zij 

portretteren, maar bestaan tevens uit zorgvuldig geconstrueerde beelden. 

Documentaires gaan over echte mensen die zichzelf vertegenwoordigen en 

dragen vrijwel altijd een ideologie of visie uit. Het medium geeft culturen en 

verhalen een stem die eerder onderdrukt of genegeerd waren door dominante 

normen en waarden (Nichols 2010:229; Winston 2014). De documentaire is dan 

ook een veelgebruikt medium van sociale bewegingen (Stover 2012; Winston 

2014).  

Desondanks wordt er in hedendaagse literatuur weinig aandacht 

geschonken aan de documentaire in de sociale beweging industrie.  Volgens Jeff 

Juris heeft de toegang tot innovatieve technologie veel verandert voor de 

grassrootsbeweging. Ze hebben hierdoor meer bereik en kunnen zich ook 

sneller mobiliseren en ontwikkelen (2007). Recentelijk onderzoek richt zich 

daarom uitsluitend op mainstream media of sociale media, aldus Downing (2008). 
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In dit onderzoek zal gekeken worden naar hoe hedendaagse 

grassrootsbewegingen zich presenteren en profileren. Verschillende claims  zijn 

door de media en de wetenschap aan de grassrootsbeweging gekoppeld. Zo 

zouden ze vanuit een gezamenlijke motivatie handelen (Benford & Hunt 2004; 

Fominaya 2010), via een bottom-up en lokaal netwerk (Hansen 2010; Juris 2007) 

en  verhalen gebruiken om hun beweging meer draagkracht te geven (Polletta 

1998). In dit onderzoek zal ik dit onderzoeken door documentaires over de 

bewegingen grondig te analyseren. Ik wil namelijk weten hoe de bewegingen 

zich verhouden tot deze claims. Ik zal daarnaast de representatie vanuit de 

documentaire vergelijken met de visie die de bewegingen in publieke, officiële 

uitingen aangeven. Zo kan ik kijken hoe de documentaire hun verhaal verrijkt, 

bevestigd of tegenspreekt en  wat dus de bijdrage is van het medium aan het 

verhaal van de beweging. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Hoe 

representeren documentaires grassrootsbewegingen en hoe draagt de 

documentaire bij aan de constructie (van het verhaal) van deze bewegingen?  

Deze hoofdvraag is onderverdeeld in vier subvragen, die allen een hoofdstuk 

zullen vormen.  

 

1. Hoe bakenen documentaires de identiteit van een beweging af middels 

montage, kadrering en muziek en wat vertelt dit ons over sociale 

bewegingen en collectieve identiteit? 

2. Hoe representeren documentaires de strategie van de beweging  

middels montage, kadrering en muziek en wat vertelt dit ons over 

sociale bewegingen en grassroots handelen? 

3. Hoe worden retorische middelen ingezet om het verhaal van de 

beweging over te brengen en wat vertelt dit ons over sociale 

bewegingen en storytelling? 

4. Hoe verhoudt de representatie vanuit de documentaire zich met de 

publieke, officiële uitingen van de beweging en wat vertelt dit ons over 

de claim van authenticiteit van de beweging en de documentaire?  

 

Deze vier vragen gaan in op verschillende claims over grassrootsbewegingen en 

documentaires die door theoretici gemaakt zijn, maar waarover geen concensus 
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is bereikt. De eerste vraag gaat in op de discussie omtrent collectieve identiteit 

en onderzoekt wat deze collectiviteit inhoudt en hoe bewegingen er zelf tegenaan 

kijken (Polletta en Jasper 2001; Hunt en Benford 2004; Fominaya 2010). De tweede 

vraag gaat in op de claims over grassrootskarakteristieken vanuit de media en de 

wetenschap en tracht meer duidelijkheid over grassroots te scheppen. De derde 

vraag gaat in op de verhalende kant van zowel de beweging als de documentaire 

en hoe zij hun visie verkondigen. Hierbij wordt gekeken naar de verhalende 

bijdrage van het medium. De laatste vraag betreft de authenticiteit van zowel de 

beweging als de documentaire: het dient als een reality check om te kijken hoe de 

documentaire de beweging construeert en wat de construerende bijdrage is van 

de documentaire aan het verhaal en het bestaan van de beweging.  

 

0.2.2 Methodologie 

Dit onderzoek is allereerst een beeldanalyse van vier documentaires die 

hedendaagse grassroots bewegingen representeren. Deze beeldanalyse wordt 

aangereikt in The Art of Film: An Introduction (Bordwell & Thompson 2010) en An 

Introductory to Documentary (Nichols 2010). Bij de analyse van de redenatie vanuit 

de bewegingen zal ik voornamelijk kijken naar taal en retoriek. Bij de analyse van 

de documentaire zullen verschillende cinematografische technieken 

meegenomen worden, waarbij specifiek montage, kadrering en muziek. Deze 

zullen per hoofdstuk enigszins verschillen en door elkaar heen lopen, wat te 

maken heeft met de relevantie van de technieken met betrekking tot het thema. 

De documentaires die worden behandeld zijn uitgebracht vanaf 2005, zodat 

enkel ‘hedendaagse’ grassrootsbewegingen worden behandeld, die ook nog 

steeds bestaan. De films representeren bewegingen die uit verschillende 

windstreken komen en andere doeleinden nastreven. Zij profileren zich daarnaast 

als grassroots, een beweging of als beide. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik zo 

een duidelijker beeld kan scheppen over wat grassroots inhoudt en hoe dit zich 

verhoudt tot ‘gewone’ sociale bewegingen. De subjecten hebben hun 

documentaire (gratis) online gezet en deze zijn allen Engels gesproken of 

Engelstalig ondertiteld, wat suggereert dat ze voor een internationaal of breder 

publiek zijn bedoeld- of in ieder geval niet alleen voor lokaal publiek.  
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De gekozen documentaires betreffen: 
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Volgens Benford en Snow, gespecialiseerd in sociale bewegingen, wordt het 

verhaal van sociale bewegingen veelal door middel van framing duidelijk 

geformuleerd en daarom zullen drie belangrijke framingsprocessen de opzet 

bepalen van dit onderzoek. De theoretici destilleren in Framing Processes and 

Social Movements: An Overview and Assessment (2000) drie essentiele 

handelingen voor sociale bewegingen: (1) diagnostisch framen, (2) prognostisch 

framen en (2) motiverend framen. Deze processen samen geven betekenis aan de 

beweging en scheppen zo haar identiteit. Diagnostisch framen is het proces 

waarin de beweging zelf en (de oorzaak en de schuldige van) het probleem 

worden geformuleerd. Tijdens het prognostisch framen wordt de oplossing voor 

het probleem en een plan van aanval gearticuleerd en door middel van het 

motiverend framen wordt een rationale en motief geformuleerd om het publiek 

aan te sporen zich aan te sluiten (Benford & Snow 2000: 616-617).  

Hieruit vloeien de volgende hoofdstukken voort: in het eerste hoofdstuk 

‘Eén voor allen, allen voor één!’ wordt gekeken vanuit het diagnostische kader. 

Hierbij zal ik kijken hoe taal, montage, kadrering en muziek worden ingezet om 

de beweging en haar leden te beschrijven. Tevens wordt gekeken hoe het 

probleem wordt neergezet: waar strijdt de beweging tegen en wie 

vertegenwoordigen of stagneren het probleem? Oftewel, wie zijn de 

antagonisten? Het hoofdstuk wordt dus opgedeeld in drie aspecten: de 
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protagonist, het probleem en de antagonist. Aan de hand van deze analyse er 

meer duidelijk worden over de collectieve identiteit van grassrootsbewegingen.  

In het tweede hoofdstuk, ‘Voorwaarts mars!’, zullen de documentaires 

geanalyseerd worden aan de hand van het prognostisch kader. Hier zal ik kijken 

naar hoe middels taal, montage, kadrering en muziek een oplossing wordt 

aangeboden en een grassrootsstrategie wordt gepresenteerd. Het doel van deze 

analyse is om uiteindelijk een beter beeld van grassrootsstrategieën te krijgen.  

In het derde hoofdstuk ‘Wij zoeken jou!’ wordt het motiverend framen van de 

beweging en de documentaire onder de loep genomen. In dit hoofdstuk wordt 

gekeken welke overtuigingstechnieken worden gehanteerd vanuit de beweging 

en vanuit de documentaire. Deze beeldanalyse zal vervolgens gekoppeld worden 

aan de retorische technieken zoals opgesteld door Aristoteles en Rank en de 

documentairemodi van Nichols. Zo wordt duidelijk hoe de documentaires retoriek 

en storytelling gebruiken om een boodschap over te brengen.  

Het laatste hoofdstuk, Wie ben ik?’, pakt de drie eerste hoofdstukken samen 

en gaat op zoek naar patronen in de analyses. Door deze bevindingen te 

vergelijken met de officiële uitingen van de beweging op hun site en op 

Facebook, zal dit hoofdstuk een inzicht geven hoe de documentaire een bijdrage 

levert aan het verhaal van de beweging. Hier wordt dus gekeken naar de 

authenticiteit van de beweging, en diens representatie in de documentaire.  

Zoals elke beeldanalyse zijn de bevindingen niet alleen gebaseerd op het 

herkennen van toegepaste technieken, maar ook op subjectieve variabelen als 

associatie, achtergrondkennis en onderzoekskeuzes. Dit onderzoek beweert dan 

ook geen volledig objectieve informatie te verschaffen, noch absolute 

betekenissen aan de documentaires en de bewegingen te verbinden. Wel 

kunnen er door middel van de beeldanalyse en de vergelijkende analyse een 

kritische kijk op theoretische concepten of aannames geboden worden en deze 

mogelijk problematiseren of verduidelijken. 

 

0.3 Relevantie 

Zoals al eerder aangegeven, zijn de grassrootsstrategie en de sociale beweging 

uitgebreid besproken in de media en in de wetenschap. Hoewel de term 

grassroots inmiddels een geuzennaam lijkt te zijn geworden, is er geen 
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eenduidig beeld van grassroots. Theoretici kennen de grassrootsaanpak veelal 

positieve eigenschappen toe, al worden er ook kritische vraagtekens bij diens 

mogelijkheden en efficiëntie gezet. Zo stellen diverse theoretici dat 

grassrootsbewegingen in staat zijn nieuwe narratieven de wereld in te helpen en 

‘echte’ verandering te bewerkstelligen (Hansen 2012; Gossman 2014; Auteserre 

2014). Voormalig extremist Maajid Nawaz benadrukt echter dat dit ook negatieve 

narratieven kunnen zijn. In zijn TED Talk A global culture to fight extremism (2011) 

stelt hij dat juist extremistische en terroristische bewegingen sterk zijn in het 

benutten van de grassrootsstrategie. Dit onderzoek tracht een duidelijker beeld 

te scheppen over hoe bewegingen zelf hun verhaal aanprijzen en verantwoorden. 

 Om dit te kunnen onderzoeken moet niet alleen vanuit een helicopter view 

naar de bewegingen worden gekeken, maar dient ook het specifieke -de 

culturele teksten van de beweging- bestudeerd te worden. Dit onderzoek tracht 

door middel van het bestuderen van culturele artefacten dieper in te gaan op de 

boodschap en constructie van grassrootsbewegingen.  

 Onderzoek naar sociale bewegingen gaat uit van verschillende aannames 

en vertoont enkele lacunes. Zo is de media volgens theoretici een belangrijke 

actor in het bestaan van de sociale beweging (Atton 2013; Juris 2005), maar wordt 

de (construerende) kracht van de media in wetenschappelijk onderzoek weinig 

serieus genomen (Downing 2008). 1  Daarnaast wordt er aangenomen dat 

collectieve identiteit een essentiële factor is voor sociale bewegingen, maar is er 

nog geen duidelijkheid over hoe dit ontstaat en wat dit dan precies is (Benford & 

Hunt 2004; Polletta & Jasper 2001; Fominaya 2010).2 Ook de term ‘grassroots’ 

wordt, zoals dat al in de aanleiding aan bod kwam, overvloedig gebruikt en bijna 

neergezet als een nieuwe trend (Oosterveer 2011).3  Er is echter nog weinig 

consensus over wanneer iets grassroots is en hoe beweging hier zelf tegenover 

staan. Dit onderzoek zal proberen hier een antwoord op te vinden.  

Door middel van een beeldanalyse en een analyse van de framing 

processen in de film, zal duidelijk worden hoe documentaires 

grassrootsbewegingen weergeven en de kijker trachten te beïnvloeden. Dit 

onderzoek is daarom een eerste stap richting 1) een beter begrip van de rol van 

                                                 
1 Zie ‘Theoretisch kader: Media en de documentaire’.  
2 Zie ‘Theoretisch kader: Collectieve identiteit’. 
3 Zie ‘Theoretisch kader: Grassroots en sociale bewegingen’.  
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de documentaire in het construeren en uitdragen van de identiteit en boodschap 

van grassrootsbewegingen, 2) een nieuwe blik op (collectieve) identiteit binnen 

grassrootsbewegingen en 3) een verduidelijking van de term ‘grassroots’.  

 

0.4 Theoretisch kader: een introductie van concepten  

Sociale bewegingen zijn door de jaren heen veelvuldig onderzocht (Porta 2006). 

Waar in de jaren ’40 nog weinig houvast en theoretische concepten gerelateerd 

werden aan het onderwerp, ontstond rondom 1970 een groeispurt in de 

sociologie van sociale bewegingen en werd in de jaren ’80 een ‘explosie’ 

zichtbaar van theoretische en empirische teksten over sociale bewegingen en 

collectieve actie (Porta 2006: 1). Vooral in de sociologie, psychologie, culturele 

antropologie is het fenomeen sociale beweging veelvuldig aan bod gekomen 

(Snow e.a. 1980, 2008; Smith 1997, 2014; Benfort & Hunt 200; Porta 2006; Schutten 

2006; Fominaya 2010). Ook de term ‘grassroots’ werd in deze wetenschappelijke 

velden onderzocht en heeft daarnaast veel aandacht genoten in politieke, 

bedrijfskundige en communicatiegerelateerde context (Weber 2003; Fleisher 

2003; Juris 2007; Phelps 2013).  

Verschillende concepten hebben de revue gepasseerd in deze studies. Omdat 

de gebruikte theorieën en concepten uit verschillende wetenschappelijke velden 

komen en achtergrondkennis vereisen, heb ik er een paar uitgelicht die relevant 

zijn voor dit onderzoek. De concepten legitimeren gemaakte keuzes in dit 

onderzoek, bieden een (historische) context en tonen daarbij de complexheid (en 

ambiguïteit) van het onderwerp.  

 

0.4.1 Grassroots en sociale bewegingen 

De huidige populariteit van de grassrootsinitiatieven suggereert een nieuw 

verschijnsel, maar dat is het zeker niet. Sinds mensenheugenis zijn mensen 

opgestaan om voor sociale verandering te vechten en grote namen hebben zich 

verbonden aan deze revolutionaire initiatieven (Hansen 2012: 10). Volgens Smith 

floreerden ‘grassroots associations’ (GA’s) al 10,000 jaar geleden in het Midden 

Oosten en hebben ze sindsdien verschillende vormen aangenomen, zoals 

religieuze culten en gilden (1997). Dit stelt grassroots echter gelijk met alles wat 



17 

 

vanuit de mens is opgebouwd- een nauwelijks nuancerende omschrijving dus. 

Wat is grassroots nu precies en hoe verhoudt het zich tot sociale bewegingen?  

Uiteenlopende wetenschappelijke vakgebieden hebben hun licht op 

sociale bewegingen laten schijnen en uitgebreid onderzoek gedaan naar de 

potentie van de sociale beweging op het gebied van mobilisatie, organisatie en 

motivatie (McCarthy 1977; Hansen 2012; Edwards 2014; Juris 2007). Hun 

bevindingen zijn grotendeels gebaseerd op literatuuronderzoek of historische en 

hedendaagse casussen, zowel uit westerse landen als ontwikkelingslanden 

(Foweracer 2001; Smith  1997; Wagle 1999; Bebbington 2008). Voor 

wetenschappers is de sociale beweging al decennia lang een fascinerend 

onderwerp en  nog steeds refereren ze nog regelmatig naar oudere onderzoeken 

(Fominaya 2010; Polleta & Jasper 2001; Hunt & Benford 2004). Wetenschappers 

zagen een duidelijke verandering in collectieve actie met het ontstaan van de 

‘nieuwe sociale bewegingen’, die zich de jaren ’70 en ’80 onder andere richtten 

op protesten rondom vrede, nucleaire energie, lokale autonomie, 

homoseksualiteit en feminisme. Zo zouden de meeste bewegingen niet meer op 

klasse gebaseerd zijn, maar zich meer richten op politieke doelen en 

identiteitskwesties (Polletta & Jasper 2001:287).  

Een beweging volgens Van Dale is een ‘massale actie of het streven van 

een groep of politieke partij’.  Dit is zeer breed, en de sociale beweging wordt 

dan ook door Diani (2011) gedefinieerd en toegespitst als ‘netwerken van 

informele interactie van individuen, groepen en/of organisaties, die betrokken 

zijn met politieke of culturele conflicten op basis van een gedeelde collectieve 

identiteit’. Porta (2006) constateert dat er drie kenmerken zijn die de sociale 

beweging onderscheid van andere bewegingen. Zo zijn zij betrokken bij 

conflictueuze relaties met duidelijk geïdentificeerde opponenten, zijn ze 

verbonden door compacte informele netwerken en delen ze een herkenbare 

collectieve identiteit (Porta 2006: 20). Deze drie kenmerken zijn sterk aan elkaar 

gerelateerd. Het opbouwen van netwerken gaat immers gepaard met een 

collectieve identiteit en dit heeft weer sterk te maken met het afbakenen wat de 

groep níet is (Porta 2006: 22). Porta koppelt dus expliciet de term ‘conflict’ aan de 

sociale beweging: zij heeft het hier over een oppositionele relatie met actoren die 

zich over dezelfde zaak buigen en elkaar negatief bejegenen (2006:23). 
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Interessant, want tegenwoordig worden grassrootsinitiatieven juist vaak als 

‘positief’ en anti-extremistisch neergezet en zouden zij initiatieven zijn die grote 

instanties kunnen helpen met het bereiken van hun doelen. 

In zijn boek The Rebirth of Grassroots Environmentalism (209: 12) stelt 

Bevington dat grassrootsactivisten zich juist regelmatig radicaal noemen. Ze 

maken veelal gebruik van direct action, wat The Oxford Dictionary definieert als 

‘the use of strikes, demonstrations, or other public forms of protest rather than 

negotiation to achieve one’s demands’(Oxford Dictionary). Omdat ze niet vanuit 

grotere instanties en bureaucratische wetgeving manoeuvreren, hebben ze meer 

vrijheid en kunnen ze zich controversieel en revolutionair opstellen, aldus 

Bevington (2009). De grassrootsstrategie is dus niet per definitie vreedzaam, 

maar kan zowel positief als conflictueus zijn.  

Wat is grassroots dan precies? De term werd in de vroege twintigste eeuw 

geïntroduceerd en benadrukt vooral de aard van een beweging of organisatie. 

The Oxford Dictionary definieert grassroots als ‘the most basic level of an activity 

or organization’ of als ‘ordinary people regarded as the main body of an 

organization’s membership.’ Deze definities impliceren het samenwerken van 

lokale, of ‘gewone’ mensen op een organisatorische wijze. Opvallend is dat de 

definities andere strategieën of organisatorische structuren niet uitsluiten: de 

grassrootsactiviteit zou zich alleen bij het fundament bevinden of alleen het 

merendeel van de organisatie behelsen. Ook dit roept vraagtekens op of 

grassrootsinitiatieven dé manier zijn om verandering te bewerkstelligen. 

Juris beschrijft grassroots verder als iets dat spontaan, natuurlijk en ‘van 

onderaf’ is ontstaan en functioneert als een non-hiërarchisch netwerk (2007:3). In 

New Way of Doing Politics? Global Justice Movements and the Cultural Logic of 

Networking (2007) constateert hij dat het netwerk een fundamenteel onderdeel 

van de hedendaagse grassrootsbeweging is. Met de toegang tot innovatieve 

technologieën is dit netwerk alleen maar gegroeid en meer gedecentraliseerd 

geworden (2007: 2).  

 

Networks are increasingly associated with values related to horizontal 

relations, participatory democracy, self-management, and 
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decentralized coordination based on autonomy and diversity. […] (Juris 

2007: 2) 

 

In een interview met Juris vertelt activist Pau: ‘[b]efore the Internet, horizontal 

assemblies were tied to local activity. When we built statewide coordinating 

mechanisms, we had to use representatives, and this was much slower’. (Juris 

2007: 3) Het internet is daarom een instrument geworden om sneller te werk te 

gaan en meer mensen te bereiken. ‘Grassroots organizing is a means towards an 

end- building a coherent movement that impacts change on a larger scale’, 

benadrukt Hansen (2012: 10). Zij ziet de grassrootsstrategie als een middel om 

met een kleiner initiatief een grote impact te genereren (2012: 9). ‘[G]rassroots 

organizing has often been the linchpin for bringing an important issue to the 

nation’s attention’ (2012:10).  

De grassrootsbeweging is verder in essentie gedecentraliseerd en 

organisch, aldus Juris (2007). Om een bepaalde koers te varen en mensen te 

mobiliseren, is een collectieve identiteit en een gezamenlijke motivatie van groot 

belang (Polletta & Jasper 2001; Benford & Hunt 2004).4 ‘Community organizing 

builds power by helping people understand the source of their social and political 

problems, connect with other facing the same challenges, and take collective 

action to win concrete change’ (Hansen 2012). Volgens onderzoek stimuleren 

grassroots bewegingen dan ook psychologische empowerment, zelfredzaamheid 

en een gevoel van gemeenschappelijkheid (Christens 2010).  

Enkele karakteristieken en beweringen over grassrootsbewegingen 

worden zichtbaar wanneer we de onderzoeken naast elkaar leggen. Zo keren de 

woorden ‘lokaal’, ‘community’, ‘activistisch’, ‘bottom-up’, ‘spontaan’, ‘actief’, 

‘netwerkgeoriënteerd’, ‘non-hiërarchisch’, ‘oppositioneel of marginaal’, 

‘collectief’ en ‘verhalend’ regelmatig terug (Porta 2009; Juris 2007; Benford & 

Snow 2004; Hansen 2010; Polletta & Jasper 2001). Ook zien we dat de visies op de 

term grassroots uiteenlopen, waarbij termen als ‘vreedzaam’ en ‘conflictueus’ 

elkaar niet uitsluiten. Deze statements zullen worden meegenomen in dit 

onderzoek. Hierbij zal gekeken worden naar hoe grassrootsbewegingen zichzelf 

profileren naar hun kijkers toe. Hoe beschrijven ze de aard van hun beweging, 

                                                 
4 Zie: ‘Theoretisch kader: Collectieve Identiteit 
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hun manier van netwerken? Bevestigen ze de claims die gemaakt worden over 

grassroots bewegingen, of spreken ze die juist tegen?  

 

0.4.2 Collectieve identiteit 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de aard van het beestje en de boodschap 

die de bewegingen over zichzelf naar buiten sturen, is het essentieel om de notie 

van de collectieve identiteit te bestuderen. Onderzoekers relateren sociale 

bewegingen immers al decennia lang met collectieve identiteit (zie McAdams 

1988; Taylor and Whittier 1992; Stryker e.a. 2000; Goodwin 2001; Polleta & Jasper 

2001; Hunt & Benford 2004; Fominaya 2010). Snow beweert zelfs dat het concept 

de tijdgeest van het eind van de 20ste eeuw zou kunnen vangen (2001). Welke 

debatten spelen er omtrent collectieve identiteit en hoe wordt het gedefinieerd?  

Collectieve identiteit is volgens vele theoretici één van de sterkste motoren 

van de sociale beweging, die in nauw verband staat met de participatie en 

mobilisatie van bewegingen. Snow definieert het als ‘constituted by a shared and 

collective sense of ‘we-ness’ and collective agency’ (Snow 2001 in Fominaya 2010: 

394). Polletta en Jasper noemen collectieve identiteit een kernbegrip voor het 

ontstaan, de ontwikkeling en de impact van een beweging (2001: 284). Zij 

benadrukken dat het een multidimensionaal concept is en niet gelijk kan worden 

getrokken aan ideologie, persoonlijke identiteit of motivatie (Benford & Snow 

2004: 441). Al in de late negentiende en vroege twintigste eeuw zijn uitspraken 

gedaan over de essentie van collectieve identiteit (Benford & Hunt 2004: 434). Zo 

relateerde Karl Marx (1818-1883) collectieve actie met klassebewustzijn. Voor 

hem draaide collectieve actie om de identificatie van een collectiviteit met zijn 

eigen waarden, doelen en sentimenten en de identificatie met die groep (Benford 

& Hunt 2004: 434). Durkheim zag collectief bewustzijn als collectieve 

representaties, die Benford en Hunt vertalen als ‘symbolen van gedeelde 

cognitieve en emotionele betekenissen’ (Durkheim 1965 in Benford & Hunt 2004: 

435).  

Om de complexiteit van dit onderwerp te kunnen bevatten, zal de eeuwige 

discussie omtrent identiteit aangestipt moeten worden. Dit is een 

onderzoeksonderwerp waar menig theoreticus zijn wetenschappelijke carrière 

aan heeft gewijd. De identiteit van de mens heeft door de jaren heen 
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verschillende ‘vormen’ en definities aangenomen: van rationeel en compleet in 

de verlichting, tot fragmentarisch en fluïde in het postmoderne tijdperk (Hall in 

Tedesco 2013). Volgens filosofen als Deleuze en Guattari (1947), Foucault (1988) 

en Butler (1988) is identiteit een fluïde concept, dat wordt beïnvloed door het 

dominante discours, machtsrelaties en dat daarom constant aan verandering 

onderhevig is. Voor Castells (2006) en een groot deel van de wetenschappers op 

het gebied van sociale bewegingen is identiteit dus bovenal een constructie en 

een uitvinding.  

Andere erkende wetenschappers op het gebied van sociale bewegingen 

en collectieve identiteit beamen dat identiteit iets is dat door verschillende 

factoren wordt gecreëerd (Snow 200; Benford & Hunt 2004; Fominaya 2010; 

Polletta & Jasper 2001). Melucci noemt collectieve identiteit een dynamisch, 

reflexief proces en volgens Benford en Snow beïnvloeden bestaande sociale 

structuren, betekenissen en contexten de ontwikkeling van de eigen identiteit en 

vice versa (2004: 435). De constructie van een collectieve identiteit is daarom een 

terugkerend debat binnen dit onderzoeksveld. Het is nog steeds de vraag of 

collectieve actie voortkomt uit een collectieve identiteit of andersom. Benford en 

Snow suggereren dat mogelijk beide partijen het bij het rechte eind hebben 

(2004: 451). Enkele theoretici staan daarnaast kritisch tegenover de 

gemeenschappelijkheid van collectieve identiteit en de motivatie van mensen om 

mee te doen (Polletta & Jasper 2001: 284). Zo zou collectieve identiteit eerder 

door conflicten dan door een gemeenschappelijkheid worden gevormd (Melucci) 

en achter collectieve actie vooral persoonlijke, reputatie gedreven of rationele 

overwegingen schuilgaan (Chong 1991; Friedman & MacAdams 1992; Teske 1997 

in Polletta & Jasper 2001: 290).  

Het construeren van een identiteit kan dan ook als een uitdaging voor 

grassrootsbewegingen gezien worden. De term grassroots impliceert immers een 

rizomatische structuur, die spontaan beweegt en constant verandert (Deleuze & 

Guattari 1945 in Massumi 2004). Hoe formuleer je een collectieve identiteit waarin 

de activisten zich kunnen vinden, die zo mogelijk meegroeit en die niet de aard 

van de beweging ondermijnd? Wordt de gemeenschappelijkheid in de diversiteit 

gevonden of trachten de bewegingen alsnog een eenheid te scheppen? Vloeit 

een collectieve identiteit voort uit iets anders, zoals collectieve actie?  
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Bernstein stelt dat er verschillende vormen van identiteit zijn en dat de 

creatie van collectieve identiteit onder identity for empowerment valt: hij 

suggereert hiermee dat de constructie van een collectieve identiteit een 

(politieke) strategie belichaamt en dat deze identiteit zelfs als een vorm verzet 

kan dienen (1997). Het gebruiken van een identiteit om een politiek statement te 

maken is onder wetenschappers regelmatig afgedaan als identity politics (Gitlin 

1995; Brown 1995; Fraser 1997; Lichterman 1999; Feher 1996). Deze term is veelal 

gebruikt om multiculturalisme, vrouwenbewegingen, burgerrechten en de 

homoseksuele bewegingen te beschrijven en kreeg rond de jaren ’90 een 

negatieve connotatie, waarbij het in relatie werd gebracht met gewelddadige 

etnische conflicten en nationalisme (2005: 47). Gitlin stelt dat identity politics 

gezien kan worden als ‘the recognition of a collective hurt, followed by the 

mistaking of a group position for a culture, followed by the mistaking of a ‘culture’ 

for a politics’ (Gitlin 1995 in Bernstein 2005: 50). Daarnaast zou identity politics een 

slachtofferrol (Feher 1996 in Bernstein 2005:50), een moraliserende houding of 

een ‘discourse of discontent’ aannemen (Smelser & Alexander 1999 in Bernstein 

2005: 51). Dit zou alleen maar tot polarisatie en crisis leiden, omdat een 

dergelijke opstelling geen ruimte laat voor de partijen om in gesprek te gaan. 

 Bernstein is echter van mening dat veel theoretici ongegronde aannames 

maken over hoe activisten in relatie staan tot hun identiteit, instituten en het 

spanningsveld tussen ‘strategie’ en ‘wereldvisie’ (2005: 50,51). Hij beschrijft 

enkele valkuilen voor wetenschappers die zich richten op identiteit en de sociale 

beweging:  

 

Analytics of politics must not take the public claims made by 

movements organized around status identities at face value. When 

movements appear to rest on essentialist assumptions, theorists must 

determine whether that essentialism is strategic, influenced by social, 

political and cultural factors, and how activist themselves understand 

the sources of their identities (2005: 67).  
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Bernstein waarschuwt er dus voor de uitspraken van de bewegingen niet als een 

absolute waarheid of universele claim te zien, maar er bewust van te zijn dat er 

vanuit een strategie en doel gewerkt wordt.  

In mijn onderzoek zal ik de beweringen van de beweging ook in dit licht 

bekijken: zowel de documentaire als de beweging zijn constructies die een doel 

trachten te bereiken, waarbij niet alleen buitenstaanders, maar ook participanten 

van de beweging zelf worden aangesproken. In hoofdstuk één zal ik het idee van 

identiteit als constructie, onderhandeling en strategie aanhouden. 

 

0.4.3 Framing en storytelling 

Een succesvolle beweging weet een verhaal over te dragen en mensen 

persoonlijk te betrekken (Polletta 1998). Theorieën over sociale bewegingen 

wijzen twee significante processen aan die van groot belang zijn voor de 

constructie van een boodschap en het afbakenen van een identiteit: het verhaal 

en het proces genaamd framen (Polletta 1998; Benford & Snow 2001). In dit 

onderzoek zullen zowel framen als storytelling geïncorporeerd worden. Drie 

framingsprocessen zullen als structuur voor het onderzoek dienen, waarbij de 

verhalende kwaliteiten van de documentaire en de beweging geanalyseerd 

worden.  

Elk klassiek verhaal heeft een hoofdpersoon nodig (een ‘protagonist’), een 

doel, motivatie, obstakels en een tegenstander (een ‘antagonist’)(Bordwell & 

Thompson 2010: 78). De kracht van framen is het specifiek in kaart brengen van 

deze actoren (Benford & Snow 2000: 612). Een frame is ‘an interpretive schema 

that signifies and condenses ‘he world out there’ by selecting punctuating and 

encoding objects, situations, events, experiences, and sequences of action in 

one’s present or past environment’(Snow & Benford 1992 in Tarrow 2003: 144). Dit 

impliceert een zekere simplificatie en volgens Polletta is het juist dit het verschil 

tussen framen en verhalen. Zij stelt dat verhalen een nieuw of ander perspectief 

kunnen bieden op het verleden, het heden en de toekomst en ervaring zo 

plaatsen binnen een doorlopend proces. Een verhaal impliceert verandering, zo 

stelt ze (1998: 141). Op deze manier kan het verhaal meegroeien met de leden en 

de acties van de beweging en vertaalt het diens ontwikkelingen als epische 
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taferelen. Zo kunnen verhalen strategisch ingezet worden om collectieve 

identiteiten, communities en naties te construeren en te behouden (1998:139).  

 Toch is framen meer dan het afbakenen van actoren. Volgens Benford en 

Snow houdt framen een actief en processueel fenomeen in ‘that implies agency 

and contention at the level of reality construction’(Benford & Snow 2000: 614). In 

de jaren ’80 werd het onderzoek naar framing processen opgeschroefd en werd 

framen steeds belangrijker geacht. ‘[Successful frames have the ability to] 

convince people ‘that they have the power to change their condition. Such a 

conviction presupposes the presence of agents that impress people as politically 

efficacious, by virtue of either their success in the past or their potential efficacy’ 

(Klandermans 1997: 18 in Polletta 1998: 140). Efficiënte frames benadrukken dus 

het feit dat mensen bij machte zijn hun situatie te veranderen en verwijzen naar 

overtuigende figuren, symbolen of ideologieën om de boodschap kracht bij te 

zetten. Dit worden ook wel amplificatie en articulatiemethoden genoemd: De 

actoren in de beweging moeten dus gezien worden als ‘signifying agents’ die 

zowel betekenissen produceren en behouden voor de beweging, antagonisten en 

omstanders (Snow & Benford 1988 in [Steinberg 1998]). 

Snow en Benford suggereerden zelfs dat een masterframe als een soort 

grammatica voor bewegingen kan dienen, maar andere theoretici staan hier 

kritisch tegenover. Zij benadrukken dat frames situatiegevoelig zijn en geketend 

aan interactieve processen (Steinberg 1998). Gamson, Benford en Snow beamen 

dat frames niet zozeer als schema’s of hokjes moeten worden gezien, maar dat het 

gaat om een interactief, construerend proces dat het resultaat is van een 

‘negotiated shared meaning’ (Gamson 1992 in Benford & Snow 2000: 614). Een 

succesvol frame is ‘richely developed and interconnected’, stellen zij (Benford & 

Snow 188 in Polletta 1998: 140).Volgens Steinberg is het echter nog niet duidelijk 

hoe individuele en publieke ‘waarheden’ en verhalen met elkaar interacteren 

(1998: 849). 

 Frames en verhalen lijken in bepaalde opzichten op elkaar en theoretici 

verwijzen dan ook vaak naar verhalen in hun studie naar frames (Polletta 1998: 

140). Polletta wijst enkele verschillen aan tussen frames en verhalen. Verandering 

en ambiguïteit geven een verhaal kracht. De ambiguïteit wekt onze 
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nieuwsgierigheid en wakkert zo nieuwe verhalen aan. Frames zijn juist succesvol 

wanneer ze specifiek zijn (199: 141).  

 Hoe komen beide concepten naar voren? Hoe gebruiken zijn afbakeningen 

en ambigue verhalen om hun boodschap over te brengen? In dit onderzoek wordt 

gekeken naar hoe bewegingen zichzelf profileren en gerepresenteerd worden 

door documentaires aan de hand van die framingsprocessen. Deze zijn 

voorgelegd door Benford en Snow (2000), die bewegingen inzetten om een 

eenduidige boodschap neer te zetten en actie te stimuleren: het 1) diagnostisch, 

2) prognostisch en 3) motiverend framen (Benford & Snow 2004: 615). Dit zijn 

interactieve processen die betekenis voor de beweging genereren en die zich 

aanpassen op hun context en omgeving. Het diagnostisch framen kan gezien 

worden als het eerste proces, dat de beweging zelf vormgeeft middels het 

verwoorden van een collectief, een gezamenlijk probleem en onderhandelingen 

met de oppositie. Het prognostisch framen gaat in op hoe ze te werk gaan: wat is 

de oplossing en hoe gaat de beweging het aanpakken? Het motiverend framen 

betreft de kunst van het overtuigen: de beweging biedt argumenten en een 

retorische insteek om hun visie over te dragen. Deze drie framingsprocessen 

zullen de rode draad vormen van dit onderzoek.  

De verhalende kracht zit hem zowel in de boodschap van de beweging, maar 

is intrinsiek verbonden aan het medium documentaire dat van zichzelf al een 

verhalende vorm aanneemt. Door de documentaires te analyseren op montage, 

kadrering en muziek en eventueel plot worden de verhalende kwaliteiten van de 

documentaire blootgelegd. Dit zal in hoofdstuk vier duidelijk aan bod komen, 

waarbij er wordt gekeken naar de bijdrage van de documentaire als verhalende 

instantie.  

 

0.4.4 Grassrootsbewegingen, de media en de documentaire 

 

Whether it was newspaper coverage in 1954, television coverage in 

1969, or the Web in 2004, social movements depend on media 

coverage to bring attention and support to their causes (Stover 2012: 6). 
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De media is een significante actor voor sociale bewegingen in het verspreiden 

van de boodschap en het vertellen van verhalen. Raschke stelde dit in 1985 al 

vast: ‘A movement that does not make it into the media is non-existent’(Raschke 

185: 343 in Van de Donk 2004). De rol van de media is (voornamelijk) in de laatste 

jaren dan ook regelmatig onderzocht, waarbij vooral de interactieve sociale 

media belicht werd (Gamson & Wolfsfeld 1993; Lievrouw 2001; Van den Donk 

2004; Downing 2008).   

Downing uit echter de nodige kritiek over hoe de media in 

wetenschappelijk onderzoek is gerepresenteerd (2008). ‘Media and -more 

recently- Internet issues are referred, but rarely. Very often, media are defined 

simply as technological message channels rather than as the complex 

sociotechnical institutions they actually are’ (2008: 41). Zo focussen twee 

tijdschriften die significant zijn voor de studie over sociale bewegingen 

(Mobilization and Social Movement Studies) zich zelden op media dimensies van 

bewegingen.  

Hoewel de gevestigde analytici uit de wetenschap van de sociale 

bewegingen massamedia erkennen als een belangrijke factor, wordt media 

tekort gedaan, stelt Downing. De media worden bijvoorbeeld slechts als knopen 

in een netwerk gezien of worden niet geproblematiseerd (2008: 41). Als reactie 

op Snow’s referentie naar media in zijn werk over framing (2004), schrijft 

Downing het volgende: ‘Amazingly, media got referenced here only as part of a 

laundry list, but not as major cultural agents, not as ongoing lifetime articulators 

and developers of precisely the myths, ideologies, narratives, and frameworks 

which Snow is focusing upon in his argument’ (2008: 42). De framing activiteit van 

de eigen media van sociale bewegingen, zowel extern als intern gericht, zijn 

nergens te bekennen, zo stelt Downing.  

Dit onderzoek focust zich juist op de media als cultureel artefact dat een 

narratief, ideologie en wellicht de beweging zelf construeert. Het gaat uit van de 

documentaire als een medium die in onderhandeling gaat met de beweging en 

het publiek en zo nieuwe waarheden vormgeeft. In feite is de documentaire de 

beweging, de beweging misschien wel de documentaire en kan de ontvanger 

ook de beweging worden. Dit onderzoek erkent dus de complexiteit en de 
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interactieve, creërende rol van de documentaire en is dan ook bedoeld om de 

waarde van de documentaire in de constructie van beweging te onderzoeken.  

Volgens Stover is de documentaire een significant medium geweest om de 

boodschap naar externen over te brengen en de documentaire en de filmmaker 

mogen als levendige onderdelen van de sociale beweging industrie gezien 

worden (2013). ‘Documentary has become the flagship for a cinema of social 

engagement and distinctive vision’, constateert Bill Nichols (2010: 2).‘Cinema and 

revolution go hand in hand’ (2010: 217). Vooral in de Jaren ’60 en ’70 werd er een 

brede trend in documentaire zichtbaar om ‘history from below’ te adresseren: 

verhalen die geleefd en ervaren werden door alledaagse mensen (2010: 30). Dat 

de documentaire een veelgebruikt medium voor sociale bewegingen is, heeft 

aldus Nichols grotendeels te maken met de aard van de documentaire. Na het 

aanbrengen van vele nuances, definieert Nichols de documentaire als volgt:  

 

Documentary film speaks about situations and events involving real 

people (social actors) who present themselves to us as themselves in 

stories that convey a plausible proposal about, or perspective on, the 

lives, situations, and events portrayed. The distinct point of view of the 

filmmaker shapes this story into a way of seeing the historical world 

directly rather than into a fictional allegory. (Nichols 2010: 14) 

Documentaires laten dus een nieuw licht schijnen op herkenbare, alledaagse of 

onderdrukte situaties en personen. De combinatie tussen de ‘werkelijkheid’ 

waarin ‘echte mensen’ zichzelf presenteren en retoriek geeft de documentaire 

doorgaans een grote overtuigingskracht. ‘Every documentary claims to present 

factual information about the world, but in ways in which this can be done are just 

as varied as for fiction films’(Bordwell & Thompson 2010: 349). De documentaire 

heeft het daarom in zich om een nieuwe waarheid te creëren of de world as we 

know it te problematiseren.  

Documentaires dragen een ideologie of visie over, zijn in staat een gevoel 

van gemeenschappelijkheid over te brengen en geeft vorm aan culturen en 

groepen die eerder onderdrukt of genegeerd waren door de dominante normen 

en waarden (2010:229; Winston 2014). Voor sociale bewegingen is dit ideaal: de 
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combinatie van de waarheidspreidspretenties en de geconstrueerdheid van de 

documentaire geven de documentaire de ruimte zichzelf te legitimeren en een 

‘waarheid’ te creëren die hun verhaal kracht bij zet. Naast een historische 

representatie van reeds vergane bewegingen, is de documentaire daarom een 

belangrijk middel binnen mobilisatiestrategie van de beweging (Stover 2013).  

 De documentaire kenmerkt zich onder andere door het gebruik van 

retorica, de kunst van de welbespraaktheid: in dit geval mensen overtuigen van 

het belang en de juistheid van de zaak en mogelijk het aansporen tot actie of 

participatie. Zowel de bewegingen zelf als de documentairemaker gebruiken 

retorische strategieën om hun visie over te brengen door middel van een 

bepaald vocabulaire, argumentatie en stilistische kenmerken. Het is daarmee 

verweven in de stijl en vorm van de documentaire. Mogelijk is het kiezen voor 

een documentaire als medium ook een retorische zet: het ‘bewijst’ dat de 

beweging daadwerkelijk grassroots is. Hierbij is het imago van de documentaire 

van belang: door te kiezen voor een ‘ondergrondse’ documentaire in plaats van 

een gelikte promofilm, probeert de beweging aan te tonen authentiek te zijn. In 

hoofdstuk drie zal de retorische en verhalende kwaliteit van de documentaire 

onderzocht worden. 

 Men zou verwachten dat de langdurige documentaire in een samenleving 

van snelle sociale media en het internet langzaamaan op de achtergrond zou 

verdwijnen en dat de grassrootsbewegingen andere methoden zouden toepassen 

om hun netwerk uit te breiden. Hoewel inderdaad veel nieuwe technologieën met 

open armen worden ontvangen, blijft de documentaire populair (Stover 2012; 

Tedesco 2013). Volgens Abrash heeft de social issue-documentaire een nieuw 

niveau van civiele betrokkenheid bereikt (2014). Ook Winston sprak in zijn boek 

The Documentary Film Book (2010) over nieuwe verschijningsvormen van de 

documentaire, die zich hebben aangepast op de snelle trends binnen sociale 

media en de smartphone-generatie (Winston 2013). Tegenwoordig hebben 

technologische ontwikkelingen als high-definition gereedschap, software en 

smartphones gezorgd voor een toegankelijke en democratische ruimte voor 

documentairemakers en sociale bewegingen (2012).  

In dit onderzoek zal vooral gekeken worden hoe de documentaire de visie  

en het bestaan van de beweging verreikt en welke cinematografische technieken 
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gebruikt worden om de boodschap over te brengen. Het volgende hoofdstuk zal 

een eerste exploratie zijn van de bijdrage van de documentaire in de constructie 

van een beweging.  
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Hoofdstuk 1 

 Eén voor allen, allen voor één! 

De constructie van identiteit middels het diagnostisch kader 

 

You can compare it to painting or if you’re trying to mix colors to get a 

certain new color. I think we’re trying to get a more intense color for 

the Good Food Movement right now. By leaking up all these different 

people, it’s giving us colors to work with, richer colors… And I think 

more power in the system. 

- Activist in Edible City: Grow The Revolution.  

 

Door te verwijzen naar schilderen en kleuren weet de activist van de Good Food 

Movement een interpretabel doch helder beeld te scheppen van zijn beweging. 

Het metafoor roept associaties op van veelzijdigheid door te refereren naar 

verschillende kleuren en benadrukt daarnaast de eensgezindheid en de aard van 

de beweging: samen komt er iets mooiers, iets intens en iets creatief uit. 

Samenwerken, zo suggereert de activist, verbindt en maakt één. Een dergelijk 

metafoor is vatbaar voor interpretatie, heeft over het algemeen een positieve 

connotatie en stelt zich open voor participatie. Metaforen benadrukken bepaalde 

waarden en creëert een begrip van iets vanuit de fysieke of emotionele ervaring; 

het biedt een ander perspectief dan alleen kennis of statische definities (Nichols 

2010: 109). Dit maakt een metafoor een veelgebruikt middel om iets abstracts of 

onzichtbaars te beschrijven- zoals de identiteit van een grassrootsbeweging.  

 Het benoemen en creëren van een identiteit, of meerdere identiteiten, is 

echter een uitdaging. Hoe schets je als beweging een beeld waarin mensen zich 

kunnen vinden, maar dat wel een collectief belichaamt? Trekken de bewegingen 

zich terug in ambiguïteit of vaagheid of bakenen ze hun identiteit juist duidelijk 

af? Kunnen we überhaupt nog spreken van een collectieve identiteit onder 

grassrootsbewegingen die internationaal uitgesmeerd lijken en waar zit hem dan 

de collectiviteit in?  

Dit hoofdstuk is een eerste stap richting het blootleggen van de identiteit 

van de bewegingen. De vraag die ik in dit hoofdstuk zal beantwoorden luidt: hoe 
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representeren documentaires de identiteit van de beweging  middels montage, 

kadrering en muziek en wat vertelt dit ons over sociale bewegingen en identiteit? 

Omdat identiteit verschillende aspecten van de beweging belichaamt, 

zoals de oppositie (Porta 2006; Polleta & Jasper 2001; Benford & Hunt 2004), 

conflict (Porta 2006) en de strategie (Jasper  1997), zullen verschillende lagen 

afgepeld moeten worden om te zien hoe de beweging en de documentaires deze 

identiteit construeren. Hierbij gaat het niet alleen over hoe de beweging zichzelf 

beschrijft, maar speelt ook de documentaire een grote rol: hoe wordt gebruik 

gemaakt van cinematografische en retorische technieken om de beweging te 

representeren? In de komende hoofdstukken wordt dan ook niet alleen naar taal, 

maar ook naar kadrering, montage en muziek gekeken. Ik zal dit doen aan de 

hand van het diagnostische kader, dat volgens Benford & Snow (2000) in elke 

sociale beweging een grote rol speelt.  

 

1.1 Theorie: Collectieve identiteit 

In de inleiding is het concept van collectieve identiteit al geïntroduceerd en zijn 

de belangrijke debatten rondom het onderwerp blootgelegd. Theoretici 

benoemen collectiviteit als een constructie die vanuit een onderhandeling tussen 

externe en interne actoren tot stand komt. Een aantal toetsingsmethoden zal ik 

toepassen om de constructie van identiteit in de documentaires te onderzoeken.  

Volgens Taylor en Whittier (1992) stellen drie analytische concepten om 

collectieve identiteitsconstructie beter te begrijpen: grensaanduiding, bewustzijn 

en onderhandeling. De theoretici verwijzen naar grenzen als sociale, 

psychologische en fysieke structuren die verschillen tussen rivaliserende of 

dominante groepen creëren (Taylor & Whittier 1992 in Benford en Hunt 2004: 442; 

Porta 2006: 22; Fominaya 2010: 395). Porta stelt dat het essentieel is een 

consensus te hebben over bepaalde zaken omdat dit de criteria on lid te worden 

van een beweging soms instabiel zijn (2006). Het stellen van grenzen verhoogd 

het bewustzijn van gemeenschappelijkheden van de ingroup en verschillen met 

de outgroup en is daarom significant voor het afbakenen van de identiteit van een 

beweging (Benford & Hunt 2004: 442).  Het bewustzijn van de groep kan dan ook 

gezien worden als ‘interpretative frameworks that emerge out of a challenging 

group’s  struggle to define and realize its interests’ (2004: 442).  
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Onderhandeling kan gezien worden als vele verschillende manieren waarop 

activisten negatieve sociale benamingen weerstaan en andere juist waarde 

toekennen (2004: 442). Het belichaamt ‘the symbols and everyday actions 

subordinate groups use to resist and restructure existing systems of domination’ 

(Taylor & Whittier 1992 in Benford & Snow 2004: 442). Het gebruik van bestaande 

symboliek en dat naar diens eigen hand zetten, is een proces dat Benford en 

Snow ‘amplificatie’ noemen: het gebruik van slogans en symbolen roepen 

herkenning op en verbinden of onderscheiden de beweging van andere 

initiatieven (2001). Durkheim zag collectief bewustzijn dan ook als collectieve 

representaties, die Benford en Hunt vertalen als ‘symbols of shared cognitive and 

emotional meanings’ (Durkheim 1965 in Benford & Hunt 2004: 435).  

In dit hoofdstuk zal ik de concepten grensaanduiding, bewustzijn en 

onderhandeling incorporeren en onderzoeken hoe de bewegingen en de 

documentaires hier gebruik van maken. Ik zal daarbij kijken hoe bewegingen de 

ingroup en outgroup omschrijven, hoe zij waarden afwijzen en accepteren en een 

onderhandeling aangaan.  

Vervolgens zal ik kijken naar hoe identiteit wordt ingezet. Uitgegaan van 

identiteit als constructie, benoemt Bernstein (1997) drie categorieën van  

identiteit: identiteit voor empowerment, identiteit als doel en identiteit als strategie. 

Elke sociale beweging heeft identiteit voor empowerment nodig: dit dient volgens 

haar als constructie van activisten om gehoord te worden (Bernstein 2005: 59). Zij 

kunnen bouwen op al bestaande identiteiten of een nieuwe creëren (Scott & 

Chaundra 2012). Identiteit als doel tracht bestaande gestigmatiseerde identiteiten 

te problematiseren, nieuwe identiteiten te scheppen en sociale categorieën te 

deconstrueren (2012: 407). Bernstein benadrukt daarnaast dat culturele middelen 

altijd een strategische element dragen. Ze onderscheidt drie aspecten van 

identiteit als strategie: 1) identiteit dat dient om de dominante normen en waarden 

ter discussie te stellen en zo te transformeren 2) identiteit als kritiek, wat de 

dominante cultuur en haar praktijk bekritiseert; 3) identiteit als educatie belicht 

de perceptie van minderheden door de dominante cultuur en biedt 

controversiële thema’s aan (2012: 407).   
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In de terugblik zal ik mijn bevindingen koppelen aan deze drie identiteiten en 

kijken hoe de bewegingen identiteit inzetten om iets voor elkaar te krijgen. 

 

1.2 Het diagnostisch kader 

Benford en Snow (2000) onderscheiden drie framingsprocessen, die de rode 

draad van dit onderzoek vormen: het diagnostisch, prognostisch en motiverend 

framen. In dit hoofdstuk zal specifiek gekeken worden naar het diagnostisch 

kadreren, waarbij een zaak of probleem naar de voorgrond wordt geschoven en 

duidelijker wordt aangegeven wie er wel en niet bij de beweging hoort. Tijdens 

dit proces wijst de beweging ook een oppositie of schuldige aan (2000: 616). 

Aangezien sociale bewegingen veelal oppositioneel zijn, is dergelijke 

formulering voor hen essentieel(Benford & Hunt 2000).  

Dit hoofdstuk richt zich op de protagonist (de beweging zelf), het probleem 

en de antagonist (de oppositie), en dit zal dan ook de opbouw van het hoofdstuk 

zijn. Deze drie factoren dragen allen bij aan de constructie van een collectieve 

identiteit en belichamen geven daarnaast een beter beeld over grensaanduiding, 

bewustzijn en onderhandeling. Er zal bij de protagonist gekeken worden naar de 
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representatie en afbakening van een collectiviteit, bij het probleem naar de 

concretisering ervan en bij de antagonist naar de onderhandeling met de 

oppositie. Deze worden vervolgens samengepakt in de terugblik, waarbij er 

meer duidelijk wordt over de constructie van een collectieve identiteit.  

De analyse is gericht op expliciete beschrijvingen door de sociale actoren 

in de film en cinematografische technieken, zoals montage, kadrering en muziek. 

Hierbij kijk ik hoe de documentaires accenten leggen op verhalen, personen, 

slogans en waarden. Volgens Benford en Snow is het vooral de manier waarop 

elementen worden geformuleerd en samengebracht wat de beweging haar 

onderscheidende karakter geeft, en niet zozeer de ideologie die ze uitdraagt. Hoe 

de beweging wordt gerepresenteerd en zich profileert is dan ook veelzeggend, 

omdat het hier gaat om de articulatie van nieuwe invalshoeken, interpretaties en 

visies (Benford & Snow 2004: 623).  

 

1.3 De protagonist 

Africa Rising 

Het eerste shot toont een landkaart van Afrika met de tekst: ‘Across Africa, women 

are leading a grassroots  movement to end the 5,000 year old practice of female 

genital mutilation. These are their stories’(zie screenshot 1). De documentaire 

doet aan als een reis: door een land naar de voorgrond te brengen en het lokale 

landschap te filmen, neemt de documentaire de kijker mee op een tocht langs 

deze initiatieven in landen als Tanzania, Somalië, Kenia en Burkina Faso (zie 

screenshot 2). Hier worden verschillende gemeenschappen en initiatieven 

bezocht: Equality Now, Galkayo Education Centre, Grandmothers Against FGM 

en Women Wake Up. De reis en de terugkerende initiatieven in de documentaire 

suggereert dat de activisten samen een verhaal vertellen en met elkaar in 

verband staan.  

Of de initiatieven een duidelijke connectie met elkaar hebben wordt echter 

niet geheel duidelijk. Slechts af en toe benoemen activisten ontwikkelingen in 

andere landen en één activiste benoemt expliciet een band tussen de initiatieven: 

‘Faiza is from Nairobi. She represents the organisation that help sus do the 

seminars: Equality Now.’ Opvallend is dat de activisten en de filmmaakster 

spreken van een ‘movement of grassroots activism’ of ‘the African grassroots 
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movement’, maar dat er geen eenduidige naam gekoppeld wordt aan deze 

zogenaamde beweging. Ook worden er geen slogans of terugkerende logo’s 

getoond.   

De activisten worden vaak van dichtbij, op gelijke hoogte of lichtelijk van 

onderen gefilmd, waardoor ze zowel als gelijken en als gezaghebbende 

personen worden neergezet. Tijdens speeches is de camera vaak schuin achter 

de activiste gepositioneerd, waardoor het lijkt alsof de filmmaakster over de 

schouder meekijkt (zie screenshot 3). De kijker wordt zo gelijk in de positie van 

de activisten en hun achterban gedwongen. De filmmaakster zit echter nooit 

tussen de leerlingen wanneer de activisten spreken en behoud een afstand (zie 

screenshot 4 en 5). Hierdoor benadrukt Heredia haar positie als buitenstander in 

deze situatie, maar genereert ze wel een identificatie met de activisten en de 

meisjes en vrouwen.    

De activisten die Heredia interviewt zijn veelal vrouwen van middelbare 

leeftijd en (hoog)opgeleid- sommige hebben een hoogstaande baan in het 

onderwijs en vele verwijzen naar feiten en de natuurwetenschappen om hun 

boodschap over te brengen. Daarnaast dragen ze veel kleurrijke kledij en wordt 

tijdens interviews en hun speeches duidelijk dat ze over een pittige 

persoonlijkheid beschikken. De verhalen van de activisten suggereren dat de 

beweging een generatie zelfverzekerde vrouwen betreft die zich afzet tegen de 

dominante cultuur en de volgende generatie vrouwen mogelijkheden wil bieden 

die zij zelf niet hebben gekend.  

 

Edible City 

Eén van de eerste shots van de documentaire toont een groep mensen die in een 

moestuin groente aan het verbouwen zijn voor het gemeentehuis van San 

Francisco, dat doet denken aan het Witte Huis (zie screenshot 6). Dit suggereert 

dat de Good Food Movement zich voornamelijk afspeelt in de Verenigde Staten 

en roept tevens associaties op van nationalisme –het is een initiatief van het 

Amerikaanse volk! Het shot biedt tegelijkertijd een duidelijk contrast tussen de 

regering en het volk,  suggereert dat de laatste een eigen plan trekt, buiten de 

begaande paden van de Amerikaanse hegemonie om. Door in de titel het woord 
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‘revolution’ te gebruiken, wordt de beweging gelijk verbonden aan vernieuwing, 

rebellie en conflict. 

 De interviews met enkele initiators en shots van de vele mensen die 

meehelpen met het project maken duidelijk dat de beweging heterogeen is. Uit 

de verhalen van de initiators blijkt dat zij uit verschillende hoeken van de 

samenleving en uit verschillende omgevingen komen: de één groeide op in een 

achterstandswijk, de ander geeft biologie en weer een ander heeft een dochter 

die ziek werd vanwege slechte voeding. Ze zijn jong, oud, zwart, blank, vitaal of 

gehandicapt. Hoewel ze dezelfde insteek lijken te hebben, verwijzen ze niet of 

nauwelijks naar elkaar. Terwijl hun stem als voice-over fungeert, worden beelden 

van de verbouwde groenten en de projecten getoond (zie screenshot 7 en 8). 

Deze dienen als illustratie van de ideologie en de vooruitgang van de Good Food 

Movement. De verschillende sprekers en projecten wisselen elkaar af en komen 

telkens terug: hiermee suggereert de documentaire dat zij apart maar toch 

gezamenlijk een ontwikkeling doormaken en elkaar aanvullen. De frisse 

kleurenfilter, die slechts bij de uitleg van het probleem even onderbroken wordt, 

en de soft cuts tussen de shots maken van de documentaire een vloeiend, 

samenhangend verhaal. 

 Het schildermetafoor is één van de voorbeelden van hoe de Good Food 

Movement door de participanten zelf omschreven wordt dat een heterogene 

groep van mensen. Zij suggereren dat de beweging overal in het land en in elke 

regio vertegenwoordigd is. De beweging bestaat uit verschillende projecten en 

gemeenschappen die allen een eigen naam hebben, maar samen onder de Good 

Food Movement vallen. Zo introduceert de documentaire de projecten Roots of 

Change, Hope Collaborative, Green Fearie Farmie, City Slicker Farm, Dig Deep 

Farms en de Oakland Food Connection. De retoriek van de beweging benadrukt 

de urgentie van het probleem en de consensus over dat er iets moet gebeuren. 

Verschillende activisten komen aan het woord en stellen dat de beweging 

natuurlijk is ontstaan vanuit de behoefte van de burger. Zij dragen voorbeelden 

van Cuba en Brazilië aan om aan te tonen dat de trend al de grenzen van de 

Verenigde Staten is overgegaan. 
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I feel like I am part of a large group of people who are trying to steer a 

boat through an incredible storm. And there are a lot of people […] I 

come across lots of people who see these problems and want to deal 

with it.  

 

We are not necessarily a revolutionary armed struggle movement, but 

a movement that can make changes because of the pressure that is put 

on the local citizen… and also that they are putting their own politicians 

at work.  

 

We’re not alone, we’re not the minority. We’re the cutting edge and 

cutting edge is all over the globe.  

 

This is collateral, moving outwards, and there’s more and more people 

involved every time. 

 

Participanten van de Good Food Movement noemen zich zelf niet zozeer 

activisten, maar worden in de documentaire geïntroduceerd als initiatiefnemers. 

Zij profileren zich als een vreedzame beweging met een positieve instelling. Door 

verschillende frasen samen te pakken en achter elkaar te plakken, ontstaat er een 

pitch voor de beweging die mensen aanspoort deel te worden van iets groters. 

De Good Food Movement stelt zich op deze manier open op betreft hun identiteit: 

iedereen kan aansluiten en ze zijn al met velen.  

 

Just Do It  

Terugkerende opzwepende muziek, schokkende shots die elkaar snel opvolgen 

en interviews in (af)gesloten locaties: de activistische groeperingen Climate 

Camp en Plane Stupid worden vanaf het begin in een sluier van geheimzinnigheid 

en rebelsheid gehuld. Documentairemaakster Emily James dichtte de activisten in 

de titel al een maatschappelijke status toe door ze ‘modern-day outlaws’ te 

noemen. Outlaws zijn per definitie buiten de wet geplaatst of hebben de wet 

overtreden (Oxford Dictionary). Deze benaming geeft de grassroots bewegingen 

Climate Camp en Plane Stupid een criminele of illegale connotatie. The Urban 
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Dictionary definieert het anders: ‘[An outlaw is] [o]ne who lives outside the law, 

using his or her own morals or religious experience as guidance’ 

(urbandictionaries.com). Door frasen te gebruiken als ‘the law is an ass’ en ‘some 

trouble needs to be caused’ wordt dit door de activisten zelf ook benadrukt.  

Het milieuactivisme van Climate Camp en Plane Stupid in Engeland is 

jarenlang door de media in een slecht daglicht gezet. Wie zij zelf zijn en waar ze 

voor staan is zelden belicht en het is tijd daar verandering in te brengen, 

verklaart verteller David als hij zich voorstelt. ‘I am David and I’m your guide. 

Why I know what I’m talking about? This is me climbing that fence.’ Deze 

documentaire houdt de vertelmodus ‘I (or we) speak about us to you’ aan, waarbij 

de filmmaker en het subject van dezelfde aard zijn (Nichols 2010: 65). David zelf 

komt zelden in beeld, maar zijn stem dient als voice-over om acties toe te lichten. 

Het regelmatige gebruik van point-of-view shots duwt de kijker in de positie van 

een medeactivist, die deel is van de ingroup (zie screenshot 9).  

De vertelmodus stimuleert een gevoel van gemeenschappelijkheid en er 

wordt een intimiteit bereikt die bij andere vertelmodi niet het geval is. Een 

dergelijke vertolking impliceert ook een nauwe samenwerking en 

onderhandeling met de gefilmde actoren (2010: 66). Door vanuit het 

insiderperspectief te filmen weet James een persoonlijke film te maken van een 

marginale ‘familie’ die zichzelf eindelijk blootgeeft. 

De documentaire introduceert de activisten persoonlijk, door ze vrijwel altijd 

in close-up of extreme close-up in te kaderen. In het begin worden ze één voor 

één geïntroduceerd: niet alleen wordt het beeld even ingezoomd en stilgezet, 

waarbij hun naam wordt weergegeven, ook wordt een bepaalde spreuk en een 

moment tijdens het actievoeren eruit gepikt (zie screenshot10). Zo verklaart de 

jonge activiste Sophie: ‘It doesn’t matter if it’s illegal, doesn’t matter if it’s dodgy, 

doesn’t matter if it’s big, […], small, just do it!’. De geïntroduceerde activisten 

komen gedurende de documentaire telkens weer terug en worden tijdens shots 

van een menigte met pijltjes en namen geïdentificeerd (zie screenshot 11). De 

activisten functioneren zo als hoofdpersonen van het ‘Just Do It’- verhaal, die als 

jonge rebellen de Britse wereld op z’n kop zetten.  

Naarmate de documentaire vordert, worden de persoonlijke twijfels en 

verhalen van de activisten blootgelegd. Zo wordt de arrestatie van activiste 
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Marina als point-of-view shot in de documentaire verwerkt, waarbij de kijker haar 

hoort praten, rennen en roepen. De camera schokt hevig en laat geen duidelijke 

identificeerbare beelden zien, maar ligt uiteindelijk stil, waarbij de camera zich 

weer focust op het hooi op de grond (zie screenshot 12). Het volgende shot is 

een close-up van Marina, waarbij af en toe wordt ingezoomd op haar ogen zodat 

de tranen te zien zijn (zie screenshot 13). De documentaire biedt zo een 

alternatief aan op de rebelse en onverschrokken identiteit van de activisten en zet 

ze neer als betrokken en gevoelig. 

  Just Do It benadrukt verschillende kanten van de beweging: zo wordt ook 

de feestelijke en humoristische insteek van de groep benadrukt. De verteller 

David, één van de activisten, biedt humoristisch commentaar op de 

gebeurtenissen: ‘Paul is getting his groove on and Sophies is climbing into 

trouble as usual.’ Hij noemt de bezetting van de groep Climate Camp als een 

feest, ‘a street party […] [where] everyone was having a good time’. De ritmische 

populaire muziek en de diëgetische geluiden als gelach en geroep op de 

achtergrond accentueren de feestelijkheid en gezelligheid.   

Door de chaotische beelden te combineren met rustige, langdurige shots, 

wordt er een ritme gecreëerd waarbij actie en voorbereiding elkaar afwisselen. 

Climate Camp en Plane Stupid zijn zowel provocerend als vreedzaam ingesteld, 

zo legt David uit: ‘Let’s be clear about one thing: previous Climate Camp have 

been mobbed by police violence but the campers have resisted this peacefully.’ 

Activist Rowan verwoordt de beweging als een democratische, non-hiërarchische 

organisatie: ‘everything is done through consensus’. Hun kampement Climate 

Camp is ‘a place where people can come together, share ideas, knowledge…’. 

Verschillende beelden van het kamp, van ouders met kinderen, jongeren die aan 

het koken zijn of dingen in elkaar zetten, suggereren dat Climate Camp eerder 

een familieaangelegenheid is dan een jong rebellenkamp (zie screenshot 14).  

Opvallend is dat Climate Camp en Plane Stupid zich nooit ‘een beweging’ 

noemen, maar ‘activist groups’. Verschillende statements en handelingen maken 

duidelijk dat zij waarde toekennen aan duurzaamheid, vreedzaamheid, 

burgerinitiatief en democratie. Zo hergebruiken ze veel materiaal, bouwen ze 

fietsen om tot energie-opwekkers, tonen ze het vredesteken en de gebalde vuist 

(dat staat voor de kracht van het volk) op hun spandoeken. Tijdens hun 
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bijeenkomsten gebruiken ze daarnaast codes en handgebaren, waarvan zij allen 

de betekenis begrijpen. Zo staat een opgestoken hand met bewegende vingers 

voor instemming.  

 

On the Objection Front 

De documentaire On the Objection Front lijkt een stuk serieuzer van aard door het 

kalme tempo waarin de shots elkaar afwisselen en de rustige muziek. Gedurende 

de documentaire worden verscheidene Israëlische soldaten in close-up getoond 

die hun verhaal over het leger vertellen. De mannen aan het woord zijn de 

refuseniks, de participanten van de beweging Courage to Refuse (‘Ometz 

LeSarev’). De mannen hebben hun alledaagse kleding aan en vertellen verhalen 

over hun opvoeding, hun eerste ervaring in het leger en het moment waarop ze 

besloten dienst te weigeren. Foto’s of filmpjes van de soldaten in dienst 

illustreren hun verhaal. De vele talking heads, de normale kledij en de persoonlijk 

verhalen zet de activisten neer als individuele persoonlijkheden met gevoelens 

en dilemma’s (zie screenshot 15). 

Hoe individualistisch ook, toch hebben ze allemaal een soortgelijke 

achtergrond: uit de interviews maakt de kijker op dat ze allemaal Israëlisch zijn, 

en ze in het leger soortgelijke problemen hebben ondervonden. Beelden van de 

protesten van Courage to Refuse tonen de Israëlische vlag en een logo van een 

stralende blauwe ster op een witte achtergrond, dat refereert naar de ster op de 

vlag (zie screenshots 16 en 17). Deze groepsidentiteit staat daarmee in nauw 

verband met hun afkomst. 

David, de oprichter van de groep, benoemd zich niet als publieke 

vertegenwoordiger, maar zegt wel dat hij door zijn actie ‘mainstream’ was 

geworden: ‘Because if I took such action, if the situation led me to take such 

action, than there’s no chance there aren’t hundreds like me.’ Hij leest de brief 

voor die hij als luitenant van de Elite Paratroop Unit aan het leger stuurde. Zijn 

stem dient als voice-over voor verschillende vrolijke foto’s van de refuseniks in 

het leger, wat een contrast vormt met de tekst (zie screenshot 18). Eén van de 

groepsleden leest voor: ‘We are individuals who joined forces. We have no Rabbi 

or public representative. We aren’t being guided. As opposed to them, a group 

guided by a leader.’ De refuseniks benadrukken zo hun heterogene en 
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democratische, non-hiërarchische karakter. Hoewel de mannen eenzelfde 

achtergrond lijken te hebben, spreken ze iedereen aan in hun interviews met de 

media: ‘ 

Door het gebruik van de vele talking heads, bestaande beelden vanuit de 

media, foto’s van het legerverleden van de refuseniks, en beelden van de 

familiebijeenkomsten, benadrukt On the Objection Front de menselijkheid van de  

soldaten, de dogma’s binnen de Israëlische cultuur en zet het de soldaten neer als 

helden die voor mensenrechten opstaan.  

 

1.3.1 Collectiviteit 

De analyses van de documentaires tonen verscheidene dingen in relatie tot 

collectiviteit. Waar zit hem nu de collectiviteit in? Hoe benoemen de bewegingen 

zichzelf en hoe worden ze geportretteerd: heterogeen, versnipperd of uniform?  

Allereerst maken de bewegingen en groepen claims over hun ontstaan en 

afkomst. De bewegingen gebruiken verschillende manieren om de identiteit van 

hun participanten te benoemen. In Africa Rising en Edible CIty zeggen een 

beweging te zien ontstaan, waarbij diverse gemeenschappen zich aansluiten of 

zelf met een soortgelijk idee zijn gekomen. Deze bewegingen lijken dus niet 

vanuit één locatie te zijn ontsproten, maar natuurlijk vanuit behoefte of noodzaak 

in meerdere regio’s ontstaan. Hierdoor doen de identiteiten van deze 

bewegingen spontaan aan. De collectiviteit lijkt dan ook in de visie en een 

gedeeld probleem te schuilen. Opvallend is dat in Africa Rising een organisatie 

wel regelmatig wordt aangehaald (ook als initiatiefnemer van de documentaire), 

maar niet als initiatief wordt geïntroduceerd: Equality Now. Is dit een 

overkoepelende organisatie? In de documentaire wordt haar rol niet toegelicht.  

Climate Camp en Plane Stupid in Just Do It zijn twee activistengroepen die 

met elkaar in contact staan en die op regionaal gebied opereren. Hun locatie is in 

dit geval dus een significante factor. Het vertelperspectief van de documentaire, 

waarbij een activist verhaalt, suggereert een duidelijk verband tussen de 

groepen. Ook in On The Objection Front heeft Courage to Refusal een 

gezamenlijke basis: ze komen uit Israël, hebben het leger gediend en hebben er 

toen voor gekozen te deserteren.  
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De bewegingen benadrukken in de documentaires een open of juist 

exclusieve identiteit. Volgens Porta zorgt een inclusieve en flexibele identiteit 

ervoor dat een beweging niet zo snel met een bepaalde groep, ideologie of 

levensstijl wordt geassocieerd. Dit kan de communicatie tussen de activisten en 

de buitenwereld vergemakkelijken (Porta 2006: 103). Een dergelijke open 

identiteit is goed te zien in Africa Rising en Edible City: zij benadrukken dat zij ‘de 

meerderheid’ zijn en universele, positieve waarden naleven zoals de rechten van 

de mens. De documentaire accentueert het bereik en de uniformiteit door 

verschillende initiatieven telkens terug te laten komen, waardoor hun verhalen en 

daden elkaar versterken. Door in Africa Rising echter de verschillende gebieden 

en in Edible City de  diversiteit aan mensen te tonen, wordt ook het heterogene 

karakter van de bewegingen zichtbaar. Zo worden zij geportretteerd als 

heterogene doch eendrachtige bewegingen.  

Climate Camp en Plane Stupid lijken jonge, intelligente ‘herrieschoppers’ 

te zijn die zich duidelijk distantiëren van ‘de normale burger’ en het dominante 

discours door middel van hun daden. Dit bakent hun identiteit duidelijk af en 

geeft de groepen een exclusief karakter. Toch impliceren de persoonlijke 

verhalen en het insiderperspectief ook het open en verwelkomend aspect van de 

groepen. De muziek versterkt het gevoel van een gezamenlijk avontuur. In 

combinatie met de shots van verschillende acties en groepsgesprekken doen de 

groepen aan als een zomerkamp en als familie. Hoewel Courage to Refuse zich 

beroept op iedereen in de samenleving, wordt hun bereik ingekaderd door het 

specifiek benoemen van hun nationaliteit, beroep en zionistische waarden.  

Een exclusieve identiteit die het profiel van de beweging duidelijk 

afbakent zorgt voor meer isolatie, aldus Porta, maar kan daarnaast tot een 

toegankelijker actieplan leiden omdat actoren helder zijn geformuleerd. Deze 

insteek heeft daarnaast meer effectief in het motiveren van directe participatie. 

Inclusieve identiteiten zijn echter beter in staat om andere (organisatorische of 

financiële) bronnen te mobiliseren. (2006: 103). Vanwege hun open identiteit zijn 

er meer overeenkomsten te herkennen, wat hun netwerk ten goede komt.  

Een derde bevinding betreft het gebruik van logo’s of iconen: door te 

verwijzen naar reeds bestaande waarden en symbolen, weten de bewegingen 

zich te onderscheiden van of te verbinden met andere bewegingen of 
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ideologieën. Dit draagt bij aan zowel de afbakening, het bewustzijn en de 

onderhandeling met andere actoren in het veld.   

Of het nu een grote organische en deels gefragmenteerde beweging 

betreft of een kleine compacte groep met een duidelijke gezamenlijke 

achtergrond- alle vier de bewegingen zeggen grassroots te zijn. Dit roept vragen 

op over wanneer iets nu echt een beweging is en waar grassroots voor staat. Met 

hoeveel leden verandert een groep in een beweging? Dient een beweging zich 

duidelijk te mobiliseren en zich te verspreiden? En hoe zit het met het netwerk- 

Climate Camp en Plane Stupid lijken een relatief gesloten netwerk te hebben, 

waarbij alleen insiders of introducés op de hoogte worden gehouden van hun 

geheime projecten. Bewegen sociale bewegingen zich altijd op de marge? De 

Good Food Movement en de beweging in Africa Rising lijken inmiddels vaste 

grond aan de voeten te hebben, en ook Courage to Refuse zegt langzaamaan 

mainstream te worden.  

 De identiteit van de beweging gaat niet alleen om de beschrijving van de 

groep: bij het formuleren van hun beweging benoemen activisten al snel de 

oppositie en de manier waarop de bewegingen handelen als significante actoren 

die meespelen. Het probleem is bovenal een verbindende factor. In de volgende 

analyse zal ik specifiek kijken naar hoe de documentaires het probleem of de 

casus van de bewegingen  representeren. 

 

1.4 Het probleem 

Africa Rising 

Een wazig shot toont een rennend meisje, dat de aandacht verlegd naar haar 

benen en voeten (zie screenshots 19 en 20). Het shot is in slow motion en wordt 

door een non-diëgetische, onbekende stem ondersteund. ‘When I was fourteen 

years old, my father decided me to be married of.’ Het beeld verspringt naar een 

andere hoek, waarbij de rafels van haar sjaal nog een beetje zichtbaar zijn, maar 

het meisje  onherkenbaar blijft. Hoewel er niet scherp op wordt gesteld, dwingt 

het shot wel aandacht voor het landschap op de achtergrond af. Opeens staat het 

beeld stil in medium close up en kijkt het jonge meisje en profil voor zich uit (zie 

screenshot 21). ‘I told him no! Because I wanted to continue with my education.’ 
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In het volgende shot neemt de camera de omgeving in zich op, terwijl de stem 

door gaat: ‘They beat me, they have removed me from all the clothes and they 

beat me nakedly.’ De camera staat stil terwijl het meisje van de camera wegrent, 

de heuvel over. ‘I ran, I ran, I ran, but they got me on the way..’ De stem gaat door 

en het meisje dat vertelt komt in close-up in beeld. Haar naam en leeftijd worden 

erbij vermeld.  

 Africa Rising benadert het probleem waar de beweging mee worstelt vanuit 

een persoonlijk perspectief. De zojuist besproken scène laat zien dat Heredia 

gebruikt maakt van een allegorie van de Afrikaanse vrouw, waarbij de camera de 

nadruk legt op het rennen (in slow motion), haar voeten en het landschap. Door 

meerdere meisjes uit verschillende streken hun verhaal te laten vertellen, krijgt 

de kijker een beeld van hoe vrouwenbesnijdenis daadwerkelijk plaatsvindt. De 

meisjes vertellen hoe ze mishandeld zijn, wat de besnijdenis tot gevolg had, of 

hoe zij juist opgekomen zijn voor zichzelf. Zij zijn altijd in close-up te zien, waarbij 

er soms wordt ingezoomd op de ogen ( zie screenshot  22).  

Het verhaal is een constant terugkerend middel om het probleem te 

representeren: niet alleen meisjes vertellen hun verhaal, ook activisten, 

(voormalige) besnijders en dorpshoofden komen aan het woord. De 

documentaire lijkt dan ook, net als de beweging zelf, female empowerment als 

doel te hebben:  de documentaire en de beweging geven vrouwen een stem. 

Door de slachtoffers (en daders!) een podium te bieden, wordt de 

gemeenschappelijkheid en de individuele ervaring benadrukt. Daarnaast is het 

vertellen van hun verhaal voor de meisjes zelf al een teken van verzet, zo wordt 

gesuggereerd: het onderwerp is in veel streken taboe en het aansnijden van het 

onderwerp is al een stap in de goede richting. 

Filmmaakster Paula Heredia komt zelf niet aan het woord in Africa Rising, 

maar neemt wel de vrijheid om de beweging te introduceren in het eerste shot 

van de documentaire. Zoals eerder vermeld werd de introductie gecombineerd 

met een landkaart. De nadruk op de kaart en de oude traditie laat zien dat de 

collectieve actie van de beweging gericht is op één taak: het bestrijden van een 

gezamenlijk, diep geworteld, probleem. De landkaart bakent tegelijkertijd een 

specifiek terrein af, waarbij de documentaire niet alleen hun identiteit afbakent 
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maar ook het probleem: het is dan wel een gezamenlijk probleem, maar vooral 

één van de Afrikaanse bevolking.  

De activisten benaderen het probleem vooral vanuit medisch perspectief, 

en leggen dit ook aan de lokale bevolking uit vanuit hun referentiekader. ‘The 

first type of FGM is what we call sunna, which is the cutting of the tip of the 

clitoris.’ De camera presenteert Pareyio vanaf de zijkant terwijl zij iets op het 

bord tekent en het shot dat volgt toont de luisterende leerlingen in close-up (zie 

screenshot 23). Zo volgt de documentaire verschillende activisten in klaslokalen, 

waarbij zij uitleggen wat vrouwenbesnijdenis anatomisch gezien inhoudt, wat de 

gevolgen zijn en welke gevaren dit met zich meebrengt. Deze beelden 

informeren de kijker over het probleem op een levendige manier en in zijn 

natuurlijke context. Ze geven daarnaast ook gelijk een beeld van de strategie van 

de beweging: educatie.  

Tijdens de interviews leggen verschillende activisten de gedachtegang en 

gewoonten van de lokale bevolking uit, waarbij zij vanuit close-up zijn gefilmd. 

‘When you talk about female genital mutilation, first we’ll have to start from early 

marriage. Some families, when they give birth to five daughters, they start 

thinking: now we are rich! Because for every girl, if you’re going to have five cows 

and you have five daughters- then by the end of the day you have… 25 cows.’ 

Keniaanse activiste Agnes Pareyio laat een stilte vallen en kijkt de camera in (zie 

screenshot 24). Activiste Dorkenoo vergelijkt het probleem daarnaast met reeds 

erkende problemen van mensenschennis- een probleem dat net als slavernij, 

aangepakt moet worden: ‘It’s a struggle. It’s a struggle like we struggled against 

apartheid, or we struggled against slavery. FGM is in the same format, only it’s 

happening to women.’ Deze uitleg is bedoeld voor buitenstaanders of leken, zo 

lijkt het: vrouwenbesnijdenis wordt uitgelegd aan hen die niet weten hoe de 

lokale cultuur in elkaar zit of de praktijk niet helemaal begrijpen. Door 

vrouwenbesnijdenis te vergelijken met iets dat al bekend is, wordt er een 

referentiekader voor de kijker opgebouwd.  

De landkaart, de uitleg van de activisten tijdens interviews en de 

aangepaste uitleg aan de bevolking, suggereert dat er rekening mee is gehouden 

dat de kijker zelf niet uit die omgeving komt of veel van de praktijk afweet. De 

documentaire bakent het probleem geografisch af door telkens het Afrikaanse 
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landschap terug te laten komen en de landen te benoemen. Dorkenoo benadrukt 

echter dat het vooral een internationaal probleem is.  

 

Edible City 

Een initiator loopt in zijn werkuniform langs de schappen van de lokale 

supermarkt, terwijl hij verslag uitbrengt:  ‘I got involved because I saw the 

immediate needs of people who were hungry. The people here, in this country, 

are already seeing that the system the way it is, is not working.’ Verschillende 

shots van protesterende bewoners illustreren deze aanname (zie screenshot 25). 

De activisten noemen de huidige situatie een ‘food crisis’ en spreken van een 

‘disfunctional food system.’ Hierbij wordt de stelling als een waarheid 

geïntroduceerd: de vele protesten illustreren dat er inderdaad sprake is van 

onvrede en een crisis.  

Om het probleem beknopt uit te leggen wordt de kalme sfeer van de 

documentaire onderbroken door een found footage film die de omvang en de 

oorsprong van de geïndustrialiseerde voedselindustrie blootlegt. Aan de hand 

van oude reclames, beelden van snelwegrestaurants, nieuwsreportages, 

krantenkoppen en oude tekenfilms wordt in een opgeschroefd tempo een beeld 

gecreëerd van de westerse eetgewoonten (zie screenshot 26, 27 en 28). 

Opvallend is dat er veel ‘typisch Amerikaanse’ beelden de revue passeren (zoals 

MacDonalds), waarbij de documentaire het vooral als een Amerikaans probleem 

bestempeld. Het filmpje wordt ondersteund door een neurotisch country deuntje 

(wat ook associaties oproept met de Verenigde Staten) en een toespraak van 

experts tijdens de Slow Food Nation-conferentie van 2008 (zie screenshot 29). De 

combinatie van de serieuze toespraak, het deuntje en de animaties suggereert 

dat onze eetgewoontes en het voedselsysteem (bijna) humoristisch zijn. Het 

snelle filmpje dient daarnaast als metafoor voor het tempo van het systeem en 

onze eetgewoontes: we halen eten af aan de lopende band. De oude beelden 

impliceren dat de traditie van de geïndustrialiseerde voedselindustrie en de 

crisis die daaraan vast zit al jarenlang aan de gang is.   

De projecten zijn ontstaan vanuit de eigen ervaring van onvrede, zo stellen 

zij. De initiators vertellen over problemen die zij in hun wijk en omgeving zien 

opkomen: obesitas, chronische ziekten, ‘voedselapartheid’ en jongeren die de 
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criminaliteit in gaan en relateren dit aan de monocultuur die door de 

voedselindustrie wordt aangeboden. Deze problemen worden via talking heads, 

interviews, geïntroduceerd en zij berustten hun stellingen vooral op eigen 

ervaringen. Hun argumenten benadrukken in eerste instantie vooral de urgentie  

en de complexiteit van het probleem. Zo zegt een activist: ‘the problem is really 

complicated, it’s not black and white’. De initiatiefnemers trekken echter 

gedurende de documentaire een steeds duidelijkere scheiding tussen ‘het 

goede’ en ‘het slechte’. In één van de laatste scènes van de documentaire zegt 

iemand expliciet: ‘[T]hat is how you fight the bad with the good, fight evil with 

love!’ Een andere initiator vult aan: ‘There are so many ways in which this kind of 

action defines the opposition of the things that are wrong and the creation of 

what’s right.’ Hier documentaire wordt de ambiguïteit van het probleem juist niet 

benadrukt, maar vanuit motiverende retoriek gewerkt. Zo wordt er een heldere 

richting en actieperspectief gegeven.   

 

Just Do It  

Het probleem van Just Do It wordt niet echt concreet gemaakt, wel zijn ze tegen 

het kapitalisme en klimaatverandering, twee problemen die ze aan elkaar 

koppelen. Hoe het kapitalistische gedachtegoed precies werkt en hoe het 

bijdraagt aan klimaatverandering, wordt niet expliciet vermeld. De activisten 

benaderen het probleem aan de hand van lokale voorbeelden. Zo legt Marina uit 

waarom ze een gebouw bezetten:  

 

A winterbine factory was closed down because apparently there wasn’t 

a demand for winterbines. Now more than 400 people lost their jobs. 

[..] You must think, people who are making winterbines, they must be 

very cool people, real hippies running that company. No, they are 

capitalists, profit that’s all they are interested in.  

 

Dit maakt het abstracte probleem toegankelijker: door het specifieke te belichten 

wordt het algemene duidelijk. Toch wordt het probleem weinig concreet 

gerepresenteerd. Wanneer David vertelt over een straatbezetting biedt hij wel 

een verklaring: ‘Why? Because they don’t want the climate to be left in the hands 
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of the bankers’. De voorbeelden worden nauwelijks ondersteund door 

voorbeelden vanuit de media, verdere uitleg of statistieken. Hierdoor lijkt het 

alsof het probleem van subjectieve aard is: het is een probleem omdat wij vinden 

dat dat het is.   

 

On the Objection Front  

Ook de documentaire On The Objection Front verkondigt het probleem door 

middel van persoonlijke verhalen van de soldaten. Zij vertellen wat ze in het 

leger hebben meegemaakt en hoe zij tot de keuze zijn gekomen zich aan te 

sluiten bij de Courage to Refuse Movement. In de weigeringsbrief van David 

wordt het probleem helder verwoord: ‘[We have done] […] issues command 

irrelevant to the State’s security and whose sole purpose is to perpetuate our 

control over the Palestinian people. We who sensed how these commands 

destroyed the values we were raised upon in this country who now understand 

that the price of occupation is the loss of the IDF’s humane character and the 

corruption of Israeli society.’ Door foto’s te tonen van de mannen in het leger met 

hun medesoldaten, wordt de zwaarte van de weigering benadrukt. 

Opvallend is dat tijdens de interviews over de daden in het leger, de 

mannen voor een zwarte achtergrond zitten en dat er alleen vrolijke foto’s van die 

tijd getoond worden. De zwarte achtergrond isoleert de mannen, alsof ze 

losgeweekt zijn van hun alledaagse context en lijkt bedoelt om de focus te leggen 

op de personen voor de camera (screenshot 30). De kleur roept de associatie op 

van dood en stilte, ‘een zwarte pagina in de geschiedenis’ misschien, maar 

genereert daarnaast ook rust in de documentaire. Terwijl de mannen hun verhaal 

doen, is er geen geluid van de omgeving of muziek te horen. De interviews met 

de vrouwen van de soldaten worden echter wel in de ‘natuurlijke’ context 

geschoten (screenshot 31). Samen met shots van de mannen met hun kinderen 

benadrukken deze beelden de individuele aspecten van het verhaal en tonen als 

het ware een ‘vreedzamer’ alternatief op het leger. Zo ontstaat er een subtiel 

contrast en een scheidingslijn tussen de twee beelden: de een statisch en donker, 

de ander dynamisch en levendig. Een shot springt hier bij uit: een militair staat op 

de achtergrond en kijkt naar beneden, waarbij op de achtergrond David zijn 

vrouw omhelst (screenshot 32). Het shot toont beide werelden, maar ze worden 
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niet afgescheiden van elkaar. Wel kijken de militair en David een andere kant op. 

Het shot suggereert dat David voor zijn familie heeft gekozen. 

 De activisten lijken vooral door het probleem gedreven te zijn: ze zijn 

tegen de bezettingsacties die worden uitgevoerd door het leger. Yael wijst erop 

dat het probleem iedereen (in Israël) aangaat. Hij ziet het weigeren als een recht 

van de mens, zo verklaart hij tegenover journalisten: ‘Because my service was 

moral, I am free of responsibility? I don’t think so. And what about my parents, 

who don’t do reserve service? Can’t they say, we object to the occupation? I do 

this as a soldier and a citizen who says: ‘I won’t do this, count me out’. Hij ziet het 

probleem, dat in het leger is ontstaan, als een grotere zaak waarbij ook de 

bevolking zelf verantwoordelijk wordt gesteld.  

 

1.4.1 Concretisering van het probleem 

Alle vier de documentaires scheppen een ‘boze wereld’ die zij willen tegengaan. 

Wetende dat het medium bekend staat om zijn retorische technieken, roept het 

de vraag van validiteit op. Hoe wordt deze wereld en het probleem neergezet en 

hoe realistisch is dit beeld?  

Edible City deed dit onder andere een beknopte uitleg middels cartoons, 

reclames en een versnelde montage, waarbij metaforen als snelheid, lopende 

band-werk en ‘drogering’ als retorische middelen worden gebruikt om de 

negatieve kanten van het probleem neer te zetten. Door het fragment tegenover 

rustige, kalmerende beelden van de ‘werkelijkheid’ te zetten wordt er een 

duidelijk contrast gecreëerd. Op deze manier speelt de documentaire in op het 

onderbuikgevoel. De ambiguïteit van het probleem wordt niet behandeld: er 

wordt vanuit één perspectief geredeneerd. Ook in Just Do It blijft het probleem 

relatief abstract en wordt er meer aandacht geschonken aan de alternatieven 

ervan. De verschillende voorbeelden van kapitalistisch falen, maken het 

probleem tastbaarder. Toch komt er geen duidelijke argumentatie over wat het 

probleem precies inhoudt en waarom dit slecht is.  

 Waar nuances bij sommige documentaires blijken te ontbreken, wordt er 

in Africa Rising vooral diep op het probleem in gegaan. Hoewel het bereik van het 

probleem niet geheel duidelijk wordt, beschrijven de activisten wel de 

biologische, politieke en culturele aspecten van het probleem. Deze staan in 
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nauw verband met de identiteit en strategie van de beweging. De verhalen in 

Africa Rising vormen een duidelijke boodschap en tegenstelling, maar tonen 

tevens de complexiteit van het probleem. De documentaire bakent daarnaast het 

probleem geografisch af door de nadruk te leggen op het Afrikaans 

grondgebied. Dit oppert dat de documentaire het probleem in eerste instantie als 

een ver-van-mijn-bed-show voor de kijker ziet. Om dit tegen te gaan gebruikt 

Africa Rising veel verhalen om identificatie te stimuleren.  

 Ook in On the Objection Front is het verhaal een krachtig middel om het 

probleem kenbaar te maken en een emotionele lading te geven. De daden van 

het leger zijn lastig verifieerbaar, wat de verhalen subjectief bewijsmateriaal 

maakt. Ook hier wordt er vanuit de documentaire een onderscheid gemaakt 

tussen goed en fout, door middel van het gebruik van verschillende 

achtergronden. 

 Door middel van geografische aanwijzingen en stelling over universele 

waarden, trachten de beweging en de documentaire aan te geven wiens 

probleem het betreft. Opvallend is dat de documentaire een specifieke locatie 

afbakent door middel van landkaarten, vlaggen en herkenbare beelden, terwijl 

de beweging het probleem verwoord als iets dat elk mens aangaat. Zo vindt er 

zowel vanuit de beweging als vanuit de documentaire boundary work plaats, die 

echter niet volledig met elkaar gelijk hoeven te lopen. 

 

3.5 De Antagonist 

Africa Rising 

Vrijwel direct in het begin komt een man in beeld die vertelt hoe zijn dochter aan 

‘bad luck’ stierf, nadat hij haar besneden had. Het beeld staat stil en de camera 

toont de man in medium close-up (zie screenshot 33). Halverwege de 

documentaire wordt het gesprek met de man vervolgd, waarbij hij 

schouderophalend beschrijft hoe hij zijn dochter zelf heeft besneden, ondanks dat 

zij bescherming had gezocht bij de opvanghuizen. De man reageerde weinig op 

de verwijtende vrouwen die hem erop aanspraken, al zegt hij wel spijt te hebben 

van zijn daad. Er klinkt geen muziek op de achtergrond. 

De grootste oppositie van de beweging tegen FGM is in feite de koppige 

mannelijke voorstanders in de familie van de vrouwen. Meestal komen deze 
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mannen niet in beeld, maar vertellen de meisjes over de daders. Zij worden nooit 

bij voornaam vermeld, maar onpersoonlijk benoemd als  ‘de mannen’. Zo vertelt 

een meisje hoe zij, nadat ze was weggelopen van huis om de besnijdenis te 

ontlopen, door haar broers gewelddadig vastgegrepen was en door hen 

geslagen, besneden en achtergelaten was. Slechts enkele keren toont de 

documentaire korte conversaties tussen activisten en mannen die voor 

besnijdenis pleitten, zoals hierboven het geval is. Zij worden vrijwel altijd door 

een long shot of medium long shot gefilmd, wat een afstand genereert tussen de 

kijker en de mannen. Ook hebben zij zelden een (overtuigend) weerwoord op de 

activisten en kijken ze niet de camera in (zie screenshot 34).  

Zo toont een ander shot verschillende mannen die vertellen dat 

vrouwenbesnijdenis niet kan, maar wel toegeven dat al hun dochters zijn 

besneden en dat ze niet weten of ze het in de toekomst zullen laten. Heredia 

becommentarieert hier verder uitsluitend op door ervoor te kiezen geen muziek 

of ander commentaar eronder te plaatsen, wat de triestheid van de situatie 

accentueert: hier zijn geen woorden voor, de uitspraken spreken voor zichzelf. 

Door de mannen als minder ‘beschaafd’, gewelddadig of hypocriet neer te zetten, 

wordt er een duidelijke grens getrokken tussen de protagonisten en de 

antagonisten.  

Ook vrouwen die de besnijdenis uitvoeren worden geïnterviewd, want ‘the 

cutting’ wordt gedaan door vrouwen binnen de gemeenschap of familie. Omdat 

de traditie van de vrouwenbesnijdenis zo diep geworteld zit, wordt 

vrouwenbesnijdenis als een probleem gezien waarbij de eigen bevolking zowel 

de verlossers als de opponenten zijn. De besnijders worden echter wel in 

medium close-up of in close-up gefilmd en zijn vaak al overtuigd van het gelijk 

van de activisten. De documentaire en de beweging maken op deze manieren 

duidelijk gebruik van boundary work, waarbij er een schuldige wordt 

aangewezen en een onderscheid wordt aangegeven van wat slecht is en wat 

goed.  

 

Edible City 

De antagonist van de Good Food Movement lijkt vooral de voedselindustrie te 

zijn, die hardnekkig ongezond eten blijft produceren. De Verenigde Staten is hier 
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afhankelijk van geworden. In de compilatie van tekenfilms die het probleem 

aankaart, wijst de documentaire grote voedselfabrikanten aan als belichaming 

van het kwaad. Ze creëert een duidelijke ‘wij tegen zij’-retoriek. Het zijn niet de 

burgers die slecht zijn, maar er wordt hen iets aangedaan: de activisten 

benoemen expliciet ‘corporate world’ en ‘the rest of the world’ als tegenpolen. 

Vertegenwoordigers van deze kwade wereld worden echter niet getoond: slechts 

de kant van de beweging krijgt een stem. Opvallend is ook dat, door cartoons en 

oude commercials te gebruiken als representatie van de antagonist, deze een 

kunstmatig of ‘onecht’ karakter krijgt. Door alleen producten van de 

voedselindustrie (zoals drive-ins en pesticidevliegtuigen) te tonen, blijft de 

industrie zelf als entiteit ontastbaar en abstract (zie screenshot 26). Alleen de 

‘slechte’ producten die uit de industrie voortkomen worden benadrukt.  

 Bij Edible City is de antagonist dus opvallend afwezig en blijft hij 

onwerkelijk en abstract voor de kijker. De aandacht verschuift zo naar de 

protagonist, die wel gepersonifieerd wordt.  

 

Just Do It 

In Just Do It zijn verschillende partijen als oppositie neergezet. De belangrijkste, 

is de kapitalistische wereld en zij die het in stand houden. Kapitalisme is een 

abstract en groot begrip en de activisten richten zich daarom op bankiers en 

politici. Verschillende shots van kampementen van Climate Camp tonen op de 

achtergrond wolkenkrabbers en beveiligingscamera’s. Dit wordt geaccentueerd 

doordat de verteller hierop wijst en middels opspringende pijlen en bijschriften 

(zie screenshots 35 en 36). De beelden maken de antagonist onpersoonlijk en 

zelfs onmenselijk.  

Ook de politie is een opponent: in het begin wordt er zelfs een duidelijke 

scheiding gesuggereerd door de activisten en de ME, door beide fronten te 

filmen en tegenover elkaar te plaatsen. Waar de documentaire een intieme, 

persoonlijke band met de activisten probeert op te bouwen, wordt ook hier de 

antagonist onpersoonlijk gelaten. Door politieagenten veelal van achteren te 

tonen, in long shot of weglopend, dwingt de documentaire distantie af en 

problematiseert ze de machtspositie en de rechtvaardigheid van de politie (zie 

screenshots 37 en 38). Gedurende de documentaire worden zij dan ook als een 



53 

 

lachertje, irritant of onnodig gewelddadig neergezet. De activisten dagen de 

politie dan ook uit door in een kostuum thee te brengen en ze schijnheilig af te 

wimpelen of door bijvoorbeeld op de politiewagen te dansen. Verteller David 

noemt ze ‘a bunch of uninvited party poopers’ en ‘touchy-feely’. Een kort shot van 

een politieman die de dames van de politiewagen af probeert te halen, maar er 

niet in lijkt te slagen, roept wederom machteloosheid op (zie screenshot 39). Dit 

shot wordt als terugkomend beeld in de campagne van de documentaire ingezet.  

 Een andere opponent is de media, die hen in een negatief daglicht neerzet. 

‘According to the media we’re a bunch of hooligans,’ verzucht verteller David. 

Verschillende fragmenten van de media reportages over de activisten worden 

getoond om het argument kracht bij te zetten. Zo laat een reporter verscheidene 

messen zien en een arsenaal aan attributen die ze zouden hebben gebruikt- de 

filmmaakster heeft rode pijl gemonteerd die wijst naar een redelijk onopvallende 

doos met daarop de woorden ‘War on Terror’ (zie screenshot 40). Een activist 

houdt niet veel later een krantenartikel omhoog waarop een gasexplosie te zien 

is. De activisten zouden hiervoor verantwoordelijk zijn. ‘And that’s not possible, 

because we use diesel oil!’ Hoewel de media als manipulatief en spektakel 

georiënteerd wordt neergezet, zijn ze voor de activisten ook geschikt om een 

boodschap over te dragen: een protest moet immers wel in het nieuws komen.  

 

On the Objection Front 

De tegenstander in On the Objection Front wordt door de Israëlische ex-militairen 

van de Courage to Refuse Movement niet duidelijk geformuleerd. Is dat het leger 

zelf, of de regering die het leger zijn gang laat gaan? De beweging wijst geen 

duidelijke schuldige aan en deze krijgt ook geen gezicht in de documentaire.  

De verschillende verhalen over hun ouders, beelden van familiediscussies 

en de felle reacties uit de media, die in rap tempo achter elkaar worden getoond, 

illustreren dat de beweging de Israëlische cultuur en het zionistische 

gedachtegoed tegen zich te hebben. Ook de refuseniks benadrukken dit aan het 

eind van de documentaire. Zo stelt een refusenik: ‘I am constantly fighting the 

state over who I am.’ Toch lijken de refuseniks de bevolking en de bezwaren van 

hun familie te begrijpen: ‘[m]y dad is a man that always walked the beaten path’ 

en ‘[m]y dad wanted what was best for my future.’ De soldaten zijn zowel trots als 
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kritisch tegenover hun zionistische achtergrond. Dit schemeren ze door door 

constant te verwijzen naar hun achtergrond: ‘I wanted to pay for my actions. That’s 

the zionist punishing superego’, ‘[this means] the loss of the values we were 

raised upon’ en ‘I grew up with […] all these things that are spoken of ironically 

today. I was raised with them without any irony.’  

Dat het weigeren als een schande werd gezien voor de families en het land, 

is te zien aan de mediabeelden. Krantenkoppen en nieuwsreportages passeren 

de revue, de weigering wordt aangeduid met titels als ‘earthquake’ en ‘[t]hey do 

not deserve to be called fighters’ en politici benadrukken dat hun acties ‘very 

grave’ zijn. De documentaire toont een lang shot van een man die de refuseniks 

na een rechtzaak uitscheld voor ‘stinking deserters’. Hoewel de familie ook aan 

het woord komt, worden zij altijd gefilmd in interactie met een refusenik (zie 

screenshot 41). Alleen de refuseniks, en enkele medestanders, worden als 

talking head gefilmd.  

Een duidelijke tegenstander lijkt het leger, maar ook hierover maken de 

refuseniks geen eenduidig standpunt. Een refusenik zegt: ‘I refuse to live in a 

country and to serve an army that is systematically required to hurt civilians’. 

David zegt expliciet nog steeds loyaal te zijn aan het leger: ‘I am not saying 

anything, because for now the army has asked me not to. I disobey orders only in 

a matter of conscience […] I am an obedient soldier.’ Hij noemt de andere 

militairen in zijn toespraak daarnaast ‘broeders’.  

Aan het eind van de documentaire vergelijkt hij de daden van het leger 

met praktijken als apartheid en het Nazi regime, maar spreekt ook begrip uit. 

‘[When] they did it, none of them thought it was wrong. They really, really thought 

they were saving their people.’ Het leger wordt zelf nauwelijks gefilmd en er zijn 

verder geen vertegenwoordigers van het leger aan het woord gelaten. Alleen 

foto’s van vroegere missies en de verhalen van de soldaten scheppen een beeld. 

Af en toe toont de documentaire een shot van de soldaten vanuit een auto, maar 

deze shots zijn altijd vanaf een afstand gedaan waarbij de nadruk ligt op het 

uniform dat ze aanhebben (zie screenshot 42). Eén scene van een  protest maakt 

een duidelijk onderscheid tussen de verschillende fronten: aan de ene kant staan 

de voorstanders van het zionistische gedachtegoed al schreeuwend en 

wapperend met borden. Zij zijn vanuit een long shot vastgelegd (zie screenshot 
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43). Aan de andere kant staan de refuseniks, waarbij in close-up hun gezichten 

getoond worden. Een volgende shot laat een jeep met soldaten zien, die in stilte 

om zich heen kijken (zie screenshot 44). Zij lijken vanaf een afstandje tussen de 

partijen in te staan. 

Het lijkt erop dat de refuseniks de Palestijnen als slachtoffer zien en henzelf 

als daders. Door afstand te nemen van de daden van het leger, wordt er een 

ander soort tegenstelling gemaakt: het ‘wij’ zijn zowel de refuseniks als de 

Israelische natie, en ‘zij’ zijn zowel de Palestijnen als de natie. Hierdoor plaatsen 

de refuseniks zich in niemandsland en positioneren ze zich in een staat van in 

betweenness. Door een ambigue positie aan te nemen naar de oppositie toe 

benadrukken de refuseniks de complexiteit van het verhaal en beschuldigen ze 

niemand. Door zowel een kritische als een begripvolle positie in te nemen 

creëren de refuseniks ruimte voor onderhandeling en vooruitgang. De 

documentaire wijst echter duidelijker een antagonist aan door de oppositie 

nauwelijks aan het woord te laten of tegenstanders altijd vanaf een afstand of in 

gezelschap van een refusenik te tonen.  

 

1.5.1 Onderhandeling  

De analyse van de representatie van de antagonisten heeft verschillende zaken 

kenbaar gemaakt in relatie tot onderhandeling. Met onderhandeling wordt de 

verhouding tot andere partijen (en in dit geval in het specifiek de oppositie) 

bedoeld. Wordt er duidelijk afstand gedaan van de waarden van een groep of 

wordt er ruimte geboden voor interpretatie?  

Een eerste opvallende bevinding is dat de antagonisten van de 

bewegingen in de documentaires opvallend afwezig of onmenselijk zijn 

neergezet: in alle gevallen komt de antagonist niet of nauwelijks in beeld of aan 

het woord. Edible City introduceert de Voedselindustrie als oppositie maar er 

komt geen vertegenwoordiger van de oppositie aan het woord. Hierdoor blijft de 

opponent abstract en onpersoonlijk. In Just Do It, waar het Kapitalisme en de 

Luchtvaartindustrie de antagonist is, worden de vertegenwoordigers wel in beeld 

gebracht, maar anders dan de activisten: zij worden getoond als een 

onmenselijke uniforme identiteit en worden voornamelijk van achteren gefilmd.  
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De antagonisten in Africa Rising worden veelal door de vrouwen 

beschreven. Toch komen er enkele mannen aan het woord, al is er altijd een 

activiste bij die de vragen stelt en het gesprek leidt. Daarnaast kijken de mannen 

nooit de camera in en wordt er gesuggereerd dat zij ofwel nalatig of wel 

onwetend zijn. Hoewel zij wel een dialoog met de antagonist zeggen aan te gaan, 

zijn de machtsverhoudingen van af het begin af aan al ongelijk.  

Courage to Refuse heeft als enige geen heldere antagonist aangedragen en 

toont zich ook begripvol naar haar omgeving. De documentaire lijkt echter op 

subtiele wijze een duidelijke voorkeur aan te geven door tegenstanders van de 

beweging nauwelijks een podium te bieden.  

Door een duidelijke negatieve connotatie aan de antagonisten te hangen 

(bijvoorbeeld door hen te representeren als bijgelovig, oneerlijk of 

gewelddadig) of als onmenselijke of abstracte entiteit neer te zetten, wordt de 

mogelijkheid tot een onderhandeling verhinderd. De documentaire ontneemt de 

antagonisten veelal een stem en geeft de beweging het laatste woord. Ook 

creëren de documentaires een binaire oppositie tussen goed en kwaad: vooral in 

Edible City en Just Do It wordt de oppositie volledig afgewezen. In combinatie met 

het abstraheren en vervreemden van de antagonist ontstaat er zo een 

eenrichtingsverkeer. Edible City gaat helemaal geen dialoog aan: het bestempelt 

de voedselindustrie als slecht en ziet hun visie dan ook niet als alternatief maar 

als enige oplossing. Hoewel de films hadden kunnen kiezen om beide kanten van 

het verhaal bloot te leggen, hebben ze ervoor gekozen dit niet te doen. Dit toont 

aan dat de documentaires vooral bedoeld zijn om de bewegingen te steunen.  

Een andere bevinding betreft met wie er een onderhandeling aangegaan 

wordt. Twee actoren worden opvallend vaak als antagonist aangewezen, maar 

functioneren ook als belangrijke bemiddelaars. Zo benoemen de bewegingen 

niet alleen de dominante cultuur en de politiek als oppositie, ook keren Climate 

Camp, Plane Stupid en Courage to Refuse zich expliciet tegen uitingen in de 

nationale media: televisieprogramma’s, krantenartikelen en dergelijke. Hoewel 

zij hun reportages afwijzen, proberen ze de media ook naar hun eigen hand te 

zetten. Dit is vooral te zien in Just Do It en On the Objection Front, waarbij de 

laatste een daadwerkelijk dialoog met journalisten toont. Just Do It representeert 
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de onderhandeling tussen beide actoren als het actie-reactiespel waarbij 

protesten worden opgevolgd door krantenberichten en andersom.  

De media is een belangrijk middel om de beweging aan meer aanhangers 

en bereik te helpen. De inzet van de documentaire is dus een mediagevecht 

waarin frames met elkaar contesteren.  

 

1.6 Terugblik: Collectieve Identiteit 

In dit hoofdstuk zijn de representatie van de beweging, haar probleem en de 

oppositie geanalyseerd. Hierbij heb ik gekeken naar muziek, kadrering en 

montage. Dit heeft tot verschillende resultaten geleid: 1) waar sommige 

beweging op gedecentraliseerde wijze lijken te ontstaan, hebben andere juist 

een compact netwerk en een specifiek (geografisch) beginpunt; 2) de 

bewegingen trachten een open identiteit te construeren, al wordt deze identiteit 

gespecificeerd door geografische kenmerken in de documentaire, 3) de 

bewegingen benaderen het aangedragen probleem vanuit subjectieve waarden, 

waarbij sommige bewegingen dit trachten te onderbouwen met 

wetenschappelijke feiten en andere de subjectiviteit omarmen; 4) de 

documentaires construeren over het algemeen een duidelijke dichotomie tussen 

goed en kwaad en 5) met uitzondering van On the Objection Front dwarsbomen 

de documentaires  onderhandelingsmogelijkheden door de antagonisten geen 

stem of identiteit toe te zeggen.  

Hoe kan dit gekoppeld worden aan de notie van collectieve identiteit? 

Volgens theoretici wordt er bij de constructie van een collectieve identiteit 

gezocht naar een gemeenschappelijke grond. Dit kan bijvoorbeeld het netwerk 

zijn, een visie of een gezamenlijk probleem of vijand.  

In ‘De protagonist’ werd duidelijk dat de Good Food Movememt en de anti-

FGM beweging lijken te bestaan uit gefragmenteerde groeperingen: zij zijn geen 

uniforme beweging, maar vinden hun collectieve identiteit in een overlappend 

doel, waarbij de initiatieven zich daar apart van elkaar voor inzetten.  

. De Good Food Movement noemt zichzelf heterogeen en divers en ‘ziet 

een beweging ontstaan’. De meeste geïnterviewden hebben het over hun eigen 

project maar noemen de Good Food Movement niet als naam: aan het eind 

worden de projecten zelfs ‘eilandjes’ genoemd. Dit levert een intrigerende vraag 
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op: wat kwam er eerder, de beweging of de documentaire? Ook in Africa Rising 

staan de projecten op zichzelf en is een duidelijk verbinding als beweging niet 

zichtbaar. De projecten lijken ook niet onder elkaar te vallen of elkaar te steunen. 

Wanneer je de initiatieven opzoekt op internet blijken de meesten FGM niet als 

enige speerpunt hebben: veelal streven zij naar een groter doel zoals het 

versterken van de positie van de vrouw.5 Dit is echter niet terug te zien in de 

documentaire, die zich uitsluitend focust op FGM en dat dus al 

gemeenschappelijk grond neerzet. In hoeverre creëert de documentaire de 

beweging of een waarheid rondom die beweging?  

Courage to Refuse en de Britse activistengroepen hebben echter duidelijke 

logo’s en een overkoepelende naam. Zij zijn gecentraliseerder en daardoor 

minder versnipperd. Dit versterkt hun collectieve bewustzijn, maar bakent ook 

een duidelijk terrein af waardoor hun identiteit minder open en toegankelijk 

wordt.  

Volgens Tarrow is identiteitsconstructie vooral relevant in de vormende 

fase van de beweging, die telkens  verstevigd dient te worden naarmate de 

beweging groeit (2011: 152). Dit zou de fragmentatie van de bewegingen in Africa 

Rising en Edible CIty kunnen verklaren: de documentaire genereert een nieuwe 

betekenis en bouwt zo mee aan de identiteit van de beweging door het zoeken 

naar een gemeenschappelijke basis. Deze gemeenschappelijkheid wordt daarom 

in de gedeelde visie gezocht in plaats van al een reeds bestaande band tussen de 

projecten. De groepen in de andere documentaires hebben zich al gevestigd en 

kunnen zich daarom veroorloven exclusiever te zijn. Naarmate een beweging 

meer vorm krijgt, verlengen de bewegingen hun definities van identiteit en 

weren allianties af als een vorm van ‘selling out’ (Tarrow 2011: 152). Beweging 

verdringen dan vaak identiteiten die niet goed binnen hun profiel passen en 

creëren zij ‘provisional homogeneity along a reduced identity dimension’( 

Mische 2008).  

                                                 
5 Equality Now is opgericht in 1993 en strijdt voor de rechten van vrouwen en meisjes wereldwijd 

door bewustzijn te creeren (Site Equality Now, ‘About Us’). Het Grandmothers Project is in 1997 

opgericht in Laos en streeft naar een grotere betrokkenheid van grootmoeders omtrent 

gezondheidszaken van vrouwen (Site The Grandmother Project). Het Galkayo Education Centre is 

een relatief kleine community die de positie van de vrouw tracht te versterken (Site GECPD 

Somalia). Women Wake Up, een initiatief ook genoemd in de documentaire, is helaas niet te 

vinden.  
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Het stellen van grenzen impliceert een methode van exclusie en dit is 

duidelijk te zien in de documentaires. Door de antagonist geen stem of gezicht te 

geven of hen als hulpeloos of dom neer te zetten, voorkomt de documentaire 

identificatie met de tegenstander.Toch laten de verhoudingen met de antagonist 

tevens zien dat opponenten ook kunnen transformeren tot hulpmiddelen en 

kunnen bijdragen aan het doel van de beweging. Het overtuigen en activeren van 

hen die zich afzetten tegen de beweging lijkt een streven van alle vier de 

bewegingen. Dit opent de deur voor onderhandeling. Vooral in het geval van On 

the Objection Front wordt de antagonist geproblematiseerd, door de eigen 

bevolking en voormalig broeders als antagonist te bestempelen.  

 Snow (2011) definieerde collectieve identiteit als iets dat is gebaseerd op 

een gezamenlijk gevoel van ‘wij’ en een collectieve macht om te handelen. Door 

het probleem en de antagonist duidelijk af te bakenen en af te wijzen, wordt er al 

een gezamenlijke grond gesuggereerd. Door de antagonist geen stem te geven 

en zelf aan het woord te zijn, verkrijgen de activisten agency en herstructureren 

ze de bestaande machtsverhoudingen. Ook de houding naar het probleem toe 

impliceert een strategie, en daarmee een identiteit. In Edible City en Africa Rising 

lijkt begrip van de zaak zwaarder te tellen dan bij Just Do It. In Edible City wordt 

het probleem retorisch versterkt door een verslag van een expert en found 

footage en Africa Rising is een documentaire die het probleem in zijn vele facetten 

uit probeert te leggen, waarbij het probleem gelijk wordt gesteld aan al erkende 

problematiek als de slavernij. Hoewel ook de refuseniks het probleem via 

verschillende verhalen vormgeven, is het niet vastgelegd buiten hun verhalen om 

en bouwen zij voort op het gevoel van onrecht bij de kijker. Bij Just Do It blijft een 

heldere beschrijving van het probleem echter uit, al wordt er wel een duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen het goede en het slechte door middel van 

kadrering. Aan de hand van lokale voorbeelden trachten de activisten het 

probleem concreter te maken, waardoor het probleem, net als de identiteit, meer 

locatiegebonden wordt. 

 Ook gaan de beweging een onderhandeling aan met de buitenwereld, 

waarbij ze aankaarten achter welke waarden en initiatieven ze achterstaan en 

achter welke juist niet. Door symboliek te gebruiken, zoals het vredesteken en de 

opgeheven vuist, bouwen ze voort op reeds bestaande frames. Het genereren van 
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een brede aantrekkelijke identiteit het volgens Melucci te maken met het 

specifieke vertalen naar een groter geheel: 

 

Collective identity building also entails actors establishing connections 

between different occurrences […] which are relevant to their 

experience, and weaving them into broader, encompassing narratives. 

As a result, organizational and individual actors involved in collective 

action no longer merely pursue specific goals, but come to regard 

themselves as elements of much larger and encompassing processes of 

change- or resistance to change (Melucci 1996 in Porta 2006: 22).  

 

In zekere zin functioneert het construeren van een identiteit zoals een beweging 

zelf: connecties worden op een rizomatische manier aan elkaar gerelateerd, 

waardoor een groter, verweven verhaal en een gefundeerde, herkenbare 

identiteit wordt gegenereerd.   

 Bernstein categoriseerde identiteit als identity for empowerment, identity as 

goal en identity as strategy. Alle bewegingen lijken hun identiteit vorm te geven 

en af te willen bakenen om zo een collectief neer te zetten. Zij gebruiken identiteit 

daarmee als empowerment. Daarnaast zien we dat de identiteiten van Climate 

Camp en Plane Stupid, Courage to Refuse en Edible City ook bedoeld zijn om de 

dominante normen en waarden te bekritiseren. Hun identiteit is daarmee 

oppositioneel van aard en kan als identity as critique gezien worden. Alleen Africa 

Rising lijkt vrouwen te willen heridentificeren als autonome vrouwen met gevoel, 

die slachtoffer worden van een ritueel dat als normaal wordt beschouwd. Door 

vrouwen een stem te geven en verhalen uit te lichten, confronteert de beweging 

het dominante discours en tracht ze sociale categorieën te doorbreken. Hun 

identiteit is in dat opzicht een doel op zich.  

In hoofdstuk één werd de collectieve identiteit aan de hand van 

representaties van de beweging zelf, het probleem en de oppositie blootgelegd.  

In het volgende hoofdstuk ga ik in op hoe een oplossing voor het probleem 

geopperd wordt. 
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Hoofdstuk 2 

Voorwaarts mars! 

Grassroots handelen en het prognostisch kader 

 

Door middel van het diagnostisch kader heb ik in het vorige hoofdstuk een beeld 

geschapen van hoe de bewegingen en de documentaires samen een identiteit 

creëren, een probleem vaststellen en hun tegenstanders identificeren. In dit 

hoofdstuk zal ik de documentaires behandelen aan de hand van het prognostisch 

kader, dat zich richt op de missie en de strategie van de bewegingen. Dit 

hoofdstuk zoekt dan ook een antwoord op de vraag: Hoe representeren 

documentaires de oplossing en de strategie van de beweging middels montage, 

kadrering en muziek en wat vertelt dit ons over sociale bewegingen en grassroots 

handelen? 

 

2.1 Grassrootsstrategieën en de documentaire 

Hoe documentaires de strategische plannen van sociale bewegingen 

representeren, is in het wetenschappelijke veld een zeldzaam 

onderzoeksonderwerp. Wel schrijven theoretici over nieuwe 

documentairevormen, die een ‘open ruimte’ creëren waarin iedereen iets bij kan 

dragen aan de documentairewereld (Winton 2013). Deze documentaires zijn vaak 

interactief en worden door de burger zelf gemaakt (2013; Abrash 2009). Volgens 

Barbara Abrash is er sprake van een nieuwe vorm van civiele betrokkenheid.  

 

They [de documentaires] help to create sustainable network 

infrastructures for participatory public media that extend from local 

communities to transnational circuits and from grassroots communities 

to policy makers. This work is made possible by a dynamic but fragile 

support web of broadcasters, funders, nonprofit groups, service 

organizations, and citizens—all contributors to an emergent "public 

media 2.0," which aims to enable publics to recognize and understand 

the problems they share, to know each other, and to act. (Abrash 2009) 
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Ook John Cooper, de directeur van het Sundance Film Festival, ontwaart een 

methode van documentairemaken die het proces van de beweging zelf in beeld 

brengt (New York Times, januari 2011). In dit hoofdstuik zal ik gaan kijken of deze 

documentaires ook interactieve methoden gebruiken om kijkers te binden of dat 

ze door middel van montage, kadrering en muziek de strategie van de beweging 

neerzetten. 

 In de inleiding haalde ik daarnaast diverse theoretici aan die de 

‘grassrootsstrategie’ en de sociale beweging beschreven. Hier heb ik 

verschillende kernwoorden uit gedestilleerd, die telkens terugkeren in de 

omschrijvingen. Zo is grassroots zowel ‘lokaal’, ‘bottom-up’, ‘spontaan’ en 

‘netwerkgeoriënteerd’, ‘non-hiërarchisch’ als ‘oppositioneel of marginaal’, 

‘actief’, ‘collectief’ en ‘verhalend’ (Porta 2009; Juris 2007; Benford & Snow 2004; 

Hansen 2010; Polletta & Jasper 2001). Deze lijst zal ik gebruiken als checklist om 

de grassrootskarakteristieken van de bewegingen te toetsen. 

 De missie en de strategie van de beweging zal ik onderzoeken door te 

kijken naar expliciete uitingen van strategieën, zoals bewoordingen van de 

beweging zelf en de beelden in de documentaire. Vragen die hierbij opkomen 

zijn: welke woorden worden gebruikt om de strategie aan te kaarten en komen 

die overeen met de door mij gedestilleerde karakteristieken van grassroots? 

Welke shots zijn er gekozen om te tonen hoe de beweging opereert?  

Hierbij worden niet alleen verwijzingen naar (grassroots) handelingen 

bedoeld, maar ook uitspraken over identiteit. Strategische keuzes zijn immers 

niet neutraal, maar kunnen gezien worden als verklaringen over de identiteit van 

de beweging, aldus Kleinman (1996 in Polletta & Jasper 2001: 293). Volgens 

Clemens draait identiteit niet alleen om wie de beweging belichaamt, maar kan 

de vraag wat zij doen even belangrijk zijn. ‘The answer ‘who are we?’ need not be 

a quality or a noun, ‘we are people who do these sorts of things in this particular 

way’ can be equally compelling’’ (1997: 50 in Polletta & Jasper 2001: 293). Jasper 

noemt dit een tactische identiteit: ‘[t]hose with tactical identities may define 

themselves as cutting edge, or they may be proud of particular styles of action as 

nonviolence or civil disobedience’ (1997 in Polletta & Jasper 2001: 293). Deze 

tactische identiteit is vervlochten met de identiteit van de beweging of met een 

collectieve identiteit (2001: 295).  
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De strategische aanpak wordt geconstrueerd tijdens het prognostisch 

framen en dit kader zal dan ook al structuur van dit hoofdstuk dienen.  

 

2.2 Het prognostisch kader 

Benford en Snow (2000) beschrijven het prognostisch kader als ‘the second, core 

framing task, [which] involves the articulation of a proposed solution to the 

problem, or at least a plan of attack, and the strategies for carrying out the plan’ 

(2000: 616). Snow en Corrigall-Brown (2005) stellen dat een beweging die zich 

teveel focust op het diagnostisch kader, zonder in te gaan op de oorzaak of een 

oplossing, weinig succes zal oogsten. Het overmatig benadrukken van het 

prognostische kader kan er echter tot toe leiden dat individuen afhaken die niet 

direct gerelateerd zijn aan de ‘slachtoffers’ (Snow & Corrigall-Brown 2005: 225 in 

Pinnick 2007). Het prognostische frame moet daarom goed afgestemd zijn op het 

diagnostische kader en daar parallel naar handelen. Verschillende onderzoeken 

menen dan ook dat er een dialoog plaatsvindt tussen het diagnostisch en 

prognostisch kader (Benford & Snow 2000: 616).  

Diverse theoretici benadrukken ook dat prognostisch framen plaatsvindt in 

een veld waarin verschillende actoren samenkomen, zoals andere sociale 

bewegingen met hun opponenten, doelgroepen, media en aanhang (Evans 1997; 

Klandermans 1993; Curtis en Zurcher 1973 in Benford & Snow 2000:617). Het 

prognostisch kader houdt daarom niet alleen het formuleren en verantwoorden 

van eigen oplossingen in, maar ook het afwijzen van strategieën van de oppositie. 

Dit wordt ook wel counterframing genoemd (Benford & Snow 2000). Het 

prognostisch kader is op dit gebied een eerste stap naar een duidelijk 

onderscheid tussen andere sociale bewegingen. Volgens Polletta en Jasper 

(2001) kiezen activisten daarnaast voor een strategie die past bij wie ze zijn als 

activisten. Deze tactische stijlen worden geassocieerd met de identiteit van de 

bewegingen. Een vredesbeweging zal er daarom niet zo snel kiezen voor een 

gewelddadige strategie, het moet immers te rijmen zijn met hun brand (2001: 

293). Bernstein benadrukt daarnaast dat activisten politieke strategieën 

formuleren die afhankelijk zijn van hoe machtsrelaties in het alledaagse leven 

worden vormgegeven (2005: 60).  
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In dit hoofdstuk zal ik de documentaires analyseren middels het 

prognostisch kader en daarbij vooral kijken naar de grassrootskarakteristieken, 

wat voor een strategie ze aanhouden en in hoeverre de documentaire deze 

strategie nabootst. Hierbij wordt zowel de bewoordingen van de bewegingen als  

de cinematografische technieken in de documentaire meegenomen. Uiteindelijk 

worden deze onderdelen samengepakt in de terugblik van het hoofdstuk en 

gekoppeld aan het concept ‘grassroots’.  

 

2.3 De Missie, de Oplossing en de Strategie 

Africa Rising 

Beelden van meisjes in klaslokalen, indringende close-ups van meisjes en 

zingende vrouwen: de missie van de beweging is in de titel duidelijk benoemd: 

‘to end female genital mutilation’. Aan het eind van de documentaire benadrukt 

en versterkt de documentaire dit: ‘the goal is to save every girl’. Deze missie staat 

daarmee parallel aan een ander doel: de empowerment van vrouwen. Deze 

worden door de verschillende initiatieven constant genoemd en dit lijkt dan voor 

hen ook de oplossing te zijn voor het tegengaan van FGM.  

De beweging Equality Now en de andere initiatieven tonen uiteenlopende 

methoden om dit doel te bereiken. Deze diversiteit wordt benadrukt in de 

documentaire door in een gestaag tempo verschillende beelden van projecten te 

tonen. Zo introduceert de documentaire hoe de activisten te werk gaan: door 

seksuele voorlichting, pitches en pep rallies te geven aan leerlingen of de lokale 

bevolking wordt bewustwording gegenereerd. Educatie is dan ook een van de 

hoofdstrategieën van de beweging. Activiste Agnes voorspelt wat educatie en het 

afwijzen van FGM zal betekenen voor vrouwen en de samenleving:  

 

And by the end of us maybe educating these people and them agreeing 

to stop, our community will benefit like other communities and people, 

women will be empowered to make their own informed decisions. 

 

De documentaire vertrekt vanuit verschillende landen, waarbij zij aandacht 

schenkt aan initiatieven en het succes daarvan. Door telkens op het publiek in te 

zoomen, die notities aan het maken zijn en om zich heen kijken en knikken, 



65 

 

suggereert de documentaire dat deze strategieën ook werken. De nadruk op 

succes is te zien in de scène waarin Agnes langs een groep ex-besnijders gaat, 

die ze aan een baan heeft geholpen. Ze zijn op hun mooist aangekleed en staan 

op een rijtje terwijl Agnes over hen vertelt. ‘From the little money they get here, 

they buy their clothes and dresses, they look smart and then they feed their 

children.’ Haar uitspraak impliceert dat er over de belangen en prioriteiten van 

de vrouwen is nagedacht en dat de activisten zich inzetten voor een structurele 

verandering. Ook de lokale muziek op de achtergrond en de landschappen 

suggereren dat de strategieën op maat gemaakt zijn voor de specifieke 

communities. 

De verschillende methoden en kleinschalige initiatieven, die zijn opgericht 

door locals voor locals, benadrukken de grassrootsstrategie van de beweging. 

Agnes vertelt over haar werkwijze: ‘When I was doing it alone, there was no law 

and there was no other way to get to people other than visiting them in their home 

areas, and doing the school visits talking to the girls, and walking from village to 

village educating the community.’ Dorkenoo verwijst ook naar ‘activists on the 

ground’, waarbij ze refereert naar mensen die al een verbintenis hebben met de 

regio en de lokale bevolking. Bewoordingen als ‘grassroots activism’, ‘local 

participation’ en ‘talking to the parents’ impliceert een persoonlijke 

betrokkenheid.  

Dorkenoo stelt dat het een sociaal probleem is, dat slechts door een 

herstructurering van het dominante systeem kan worden tegengegaan.  Hiervoor 

is ook de regering nodig, zo stelt ze. De combinatie van zowel beleidsmatig 

activisme en grassrootshandelingen is essentieel om daadwerkelijke verandering 

te bewerkstelligen. ‘All this work that we are doing, whether it’s from the policy 

level, it’s from the grassroots, it has all come to a cruciendo at a certain point 

where the whole thing will explode,’ voorspelt ze. Het rustige tempo van de 

documentaire en de nadruk op de wetenschappelijke onderbouwing van de 

keuzes van de beweging representeert de manier waarop zij te werk gaat: met 

geduld, ervaring en de wetenschap aan hun zijde.  

Het probleem dat de beweging aankaart en de strategie die zij aanhouden, 

gaat dus verder dan alleen FGM. Uiteindelijk is er een veel groter doel voor 

ogen, die al dan niet een causale relatie heeft met FGM: het versterken van de 
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status van de vrouw en een betere toekomst voor de gemeenschappen. De 

activisten tonen zich ervan bewust te zijn dat FGM deel is van een groot netwerk 

van machtsrelaties en dat het aanpakken van vrouwenbesnijdenis een serie 

consequenties en veranderingen met zich meedraagt. We zien dit bewustzijn  

terug in de aanpak van het Galkayo Education Centre: deze school voor meisjes 

uit arme gezinnen is erop gericht ze in verschillende vakken te onderwijzen, 

waaronder FGM. Opvallend is ook dat bewegingen als Equality Now zich niet 

slechts voor FGM inzetten: zij hebben als doel het stoppen van geweld en 

discriminatie jegens vrouwen (site Equality Now, website). Hoewel de beweging 

zich wel bezig houdt met FGM, liggen de missie van de beweging en die 

benoemt in de documentaire niet gelijk. Het initiatief Grandmothers against FGM, 

lijkt ook onderdeel te zijn van The Grandmother’s Project, die ernaar streeft om 

grootmoeders een sterkere rol in de samenleving te geven (site Grandmother 

Project,, ‘Mission’).  

Dit suggereert allereerst dat de initiatieven die samenwerken en de 

beweging tegen FGM belichamen, in eerste instanties autonome bewegingen zijn 

met aparte focuspunten, die de handen ineen hebben geslagen voor een 

gezamenlijk, specifiek doel. Daarnaast impliceert het dat de initiatieven een 

grotere missie nastreven (zoals sociale rechtvaardigheid of gelijkheid), waarvan 

de strijd tegen FGM een element is. Als laatste lijkt de documentaire gekozen te 

hebben voor een specifieke focuspunt van het activisme rondom vrouwenrechten 

en dat als hoofdzaak neerzet.  

 

Edible City 

Edible City brengt de missie van de Good Food Movement expliciet naar voren. 

Volgens de activisten streeft de beweging naar ‘independence of a corporate 

industrial food system’ en ‘making our systems more socially just, economically 

viable, mentally sound and, more important than anything, more resilient’. Deze 

positieve frasen komen telkens terug in de retoriek van de beweging. De 

statements van de verschillende activisten worden in de documentaire achter 

elkaar getoond, waarbij er een vloeiende boodschap ontstaat.  

De film benadrukt een positieve insteek door zich voornamelijk te richten 

op de oplossing die de Good Food Movement aanbiedt (MacDonald 2001: 4). De 
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duidelijkste oplossing die zij presenteren is de doe-het-zelftactiek: ‘that’s how 

you solve the food crisis: by digging in’. Activisten sporen aan het recht in eigen 

handen te nemen en zo de macht bij de lokale bevolking te leggen. ‘We need to 

look at putting new community institutions into place, that are part of the solution 

rather than part of the problem. All we can do is change course’. De documentaire 

hangt aan elkaar met shots van mensen die eten verbouwen. Door verschillende 

locaties en handelswijzen te tonen (zoals moestuinen, supermarkten en 

buurthuizen) toont de documentaire dat de projecten op maat zijn gemaakt en op 

verschillende marktniveaus doorwerken (zie screenshot 45 en 46). De nadruk te 

leggen op de lokale initiatieven, de eigen verantwoordelijkheid en woorden als 

‘community’ en ‘local’, toont de Good Food Movement hun strategie primair als 

burgerparticipatie ziet. De herhaling van deze woorden duidt op een trotse 

houding tegenover hun aanpak, die ze ook letterlijk als ‘cutting edge’ 

bestempelen.  

De participanten zien echter ook de noodzaak in van een aanpak die 

verder gaat dan lokale participatie. De documentaire interviewt verschillende 

activisten die het hogerop zoeken en proberen afspraken zwart op wit te krijgen. 

Ook noemen activisten de Occupy beweging als voorbeeld van handelen: ‘I like 

to refer to the Occupy moment, not the Occupy Movement. We have all been 

working towards different projects. […] We’re not just going to wait for the 

senators to realize that food justice is important […] we can’t wait for these things, 

because they never will happen.’ Hier krijgt de documentaire een andere insteek, 

die de urgentie en hindernissen benadrukt. Als losstaande eilandjes kunnen ze 

nog weinig en om echt impact te genereren moet er meer gebeuren, zo stellen de 

activisten. Een strategie van de beweging is dan ook het aansporen van mensen 

om zich aan te sluiten. De documentaire, die een duidelijke pro-bias toont voor 

gezond en eerlijk eten, is daarmee een duidelijke element in de 

mobilisatiestrategie van de beweging.  

Ook hier benadrukt het rustige tempo de strategie van de beweging. De 

close-ups van groenten in de aarde suggereren een directe betrokkenheid met 

de natuur en het natuurlijke lichtwerking duidt op veel werk in de open lucht (zie 

screenshots 47). Daarnaast vormt het een scherp contrast met de tegenpool: de 

voedselindustrie, die als snel, neurotisch en onnatuurlijk wordt gerepresenteerd. 



68 

 

Zo bekritiseert de beweging de methode van de oppositie en biedt zij een 

heldere, positievere oplossing aan. 

 

Just Do It 

Het actievoeren is een terugkerend element in het benoemen van de essentie van 

Climate Camp en Plane Stupid. In hoofdstuk één werd dit benadrukt doordat de 

activisten hun groepsidentiteit gelijk koppelen aan hun manier van actievoeren:  

‘It’s all about direct action, making the changes you want to see happen’. Hun 

handelswijze wordt verschillende malen expliciet benoemd, waarin hun trots 

duidelijk wordt gemaakt. Zo stelt Marina: ‘We took direct action, and we did it 

with manners, we did it with courage, and we did it with humor.’ Verteller David 

bevestigt dit, waarbij hij ook de tegenpartij bekritiseert: ‘Now, Climate Campers 

may be extremists, and they definitely are, and they maybe be prepared to break 

the law, which they often do, but let’s be clear on one thing: previous Climate 

Camp have been mobbed by police violence but the campers have resisted this 

peacefully.’  

Direct action is, zoals al eerder vermeld, een strategie die Climate Camp en 

Plane Stupid gebruiken om mensen te provoceren en bewust te maken van hun 

zaak. ‘Enough is enough, we have to start actually doing stuff’. Een voorbeeld is 

activiste Marina, die zichzelf een ‘domestic extremist’ noemt. ‘I go well beyond 

the traditional. I don’t mind getting arrested’. De documentaire toont Marina die 

in kleurrijke outfits diverse acties uitvoert. Een terugkerende methode is het 

rondbrengen van thee. Thee is voor haar een mooie manier om sociale zaken aan 

te kaarten: het is typisch Brits, staat voor beschaafde onderhandeling en grenst 

aan absurde nuchterheid, legt ze uit. ‘Taking tea is what the British do. Whenever 

they’re in a difficult circumstance: if you have some bad news, you have a cup of 

tea. At funerals, you have a cup of tea. They bomb your homes, you have a cup of 

tea.’ Ze daagt zo ambtenaren uit het gesprek aan te gaan, maar brengt ze ook een 

waarschuwing voor naderend onheil.  

 De documentaire toont shots van onder andere bezettingen, straatprotesten 

en voorbereidingen, wat de kijker een beeld geeft van de vele acties die de 

beweging uitvoert. Door het gebruik van een hand-held camera, interviews 

binnen tenten en op de thuisbasissen, wordt duidelijk dat de kijker een kijkje 
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achter de schermen krijgt. De activisten benadrukken de noodzaak van het 

verrassingselement: ‘There’s a whole lot of secrecy that goes with taking direct 

action.’ De verteller legt uit welke tactieken de activisten gebruiken tijdens hun 

protesten en acties, waarbij hij termen gebruikt als ‘D-locks’ en ‘Affinity Groups’.  

De documentaire volgt de activisten en bouwt een tempo op, waarbij het 

montageritme steeds meer oploopt. De vrolijke muziek, die ook tot en climax 

oploopt, brengt de boodschap over dat dit het moment is waar het allemaal om 

draait. Op deze manier legt de documentaire het ritme en de ervaring van het 

actievoeren vast.  

 Niet alleen de protesten zijn deel van de strategie, ook komen telkens 

fietsen en zonnepanelen in beeld waarmee participanten energie kunnen 

opwekken. De strategie past daarmee goed bij de klimaatactivisten, die voor een 

groenere toekomst vechten. Climate Camp belichaamt een strategie in zichzelf: in 

feite is het een ‘training camp’ dat eens in de zoveel tijd wordt opgezet en vanuit 

die basis protesteert. Hier komen activisten van alle generaties samen om tegen 

kennis uit te wisselen, te discussiëren. Climate Camp is daarmee niet alleen een 

verzamelplek of hoofdkwartier, maar iets dat bijdraagt aan het versterken van de 

collectieve identiteit.  

 Climate Camp en Plane Stupid handelen in vele opzichten grassroots: ze 

hebben een (geheim) netwerk aan lokale activisten, gebruiken direct action om 

de dominante cultuur te bekritiseren, zijn zowel conflictueus als vreedzaam en 

hebben een democratische organisatiestructuur (‘everything is done through 

consensus’). De activisten gebruiken hun vreedzame doch oppositionele 

handelswijze als tactische identiteit, en de strategie lijkt dan ook de basis van hun 

collectieve identiteit te zijn. ‘It’s the autonomy of the project, it’s what makes it 

direct action to me. It’s disregarding the existing power structures and doing it 

ourselves’, zegt activiste Lily. Opvallend is dat een duidelijke oplossing niet 

wordt geopperd: hooguit wordt gezegd dat je als burger ‘iets moet doen’ om zo 

wat macht in eigen handen te krijgen. Direct action dient als middel om iets te 

bereiken, maar wat willen ze dan precies bewerkstelligen? Een antwoord op deze 

vraag ontbreekt. 

 

On the Objection Front 
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Davids woorden zijn te horen terwijl een fotocompilatie van zijn diensttijd 

langzaam voorbij trekt: ‘We hereby declare that we will no longer fight beyond 

the ‘67 borders in order to dominate, depot, starve and humiliate an entire nation. 

We hereby declare that we continue to serve the IDF in any mission that serve’s 

Israel’s defence. The mission of occupation does not serve this purpose and we 

will take no part in it.’ Deze uitspraak formuleert de beweegredenen van de 

refuseniks en hun handelingsperspectief. Hun strategie is dus voornamelijk het 

laten van iets.  

Verschillende shots van de refuseniks die protesteren suggereren dat het 

aanmoedigen van desertie door direct action bij hun strategie hoort. David 

benoemt dit zelfs expliciet: ‘We see our brothers here, and for some it’s a hard 

decision, but if we stand strong and stand here for them, they will eventually join 

us’. Zijn gezicht is in close-up ingekaderd en de Israëlische vlag wappert achter 

hem, telkens in zicht. Wanneer de refuseniks het hebben over de 

terugtrekkingsplan6  van toenmalig president Sharon, zegt hij: ‘That’s his new 

joke. We’re the disengagement plan. That’s the only disengagement possible. 

Simply disengage, no bullshit…’ Zij suggereren op deze manier dat hun manier 

van handelen de enige oplossing voor het probleem is. Door de nadruk te leggen 

op wat de refuseniks níet doen, wijzen ze de strategie van de tegenstander af. De 

terugkerende shots van de mannen thuis met hun families wordt daarbij een 

constante herinnering naar een beter alternatief (zie screenshot 48). Door 

vreedzaam afstand te nemen, blijven ze ook dicht bij hun missie: ze willen immers 

onnodig geweld tegen gaan. Zo counterframen zij de strategie en denkwijze van 

de oppositie en bieden ze een oplossing: ‘The most important things in life is not 

being the Zionist hero, but a good father, a good friend.’ Hun strategie is ook hier 

een duidelijk aspect van hun identiteit.  

De Courage to Refuse Movement noemt zichzelf niet expliciet grassroots, 

maar maken wel duidelijk dat zij gemarginaliseerde individuen zijn die pleiten 

voor sociale verandering. De refuseniks bouwen op de waarden van de 

samenleving en proberen een nieuw perspectief hierop te genereren. Ze noemen 

                                                 
6 Het terugtrekkingsplan uit 2004, ook bekend als de ‘Gaza Uitzetting’ of ‘Hitnatkut’, had als doel 

het wegtrekken uit het Gaza gebied en tegelijkertijd het verstevigen van de bezetting op de West-

bank. Hierbij ging Sharon een onderhandeling met Palestina uit de weg (Council for Foreign 

Relations, ‘Middle East’: the Disengagement  Plan). 
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zich daarnaast non-hiërarchisch. De documentaire zelf wordt daarmee een 

duidelijke actor in de strategie van de beweging. Het biedt een podium voor de 

refuseniks om hun verhaal te vertellen en zo meer bewustzijn te genereren.  

 

2.4 Terugblik: ‘Grassroots’  

Dit hoofdstuk biedt een antwoord op de vraag: hoe representeren documentaires 

de oplossing en de strategie van de beweging middels taal, montage en kadrering 

en wat vertelt dit ons over sociale bewegingen en grassroots handelen?  

De analyse van de documentaires heeft verschillende dingen duidelijk 

gemaakt. Allereerst lijken niet alle bewegingen een eenduidige missie uit te 

dragen: zo lijkt er óf een hoger doel nagestreefd te worden, óf wordt de nadruk 

verlegd naar de strategische aanpak van de beweging. Deze laatste wordt 

daarnaast in elke documentaire uitvoerig besproken en draagt in de meeste 

gevallen bij aan de tactische identiteit van de beweging. Ook wordt de 

aangeboden oplossing als de enige oplossing neergezet. Hoewel alle 

bewegingen al dan niet expliciet naar een grassroots handelswijze verwijzen, 

merken sommige op dat een grassrootsaanpak alleen niet voldoende is. De 

laatste opvallende constatering is dat bepaalde karakteristieken, zoals de 

netwerk-georiënteerdheid en het gebruik van sociale media, nauwelijks worden 

genoemd.  

De eerste bevinding betreft de missie van de beweging, die soms expliciet 

genoemd wordt, maar impliciet of niet eenduidig aan bod komt. In Edible City is 

een pitch van een compilatie van interviews van activisten geconstrueerd die 

samenvat waar de beweging voor staat. De missie en de strategie zijn vanaf het 

begin af aan al duidelijk verwoord en woorden als ‘digging in’ worden als een 

mantra herhaald. Ook de missie van de beweging in Africa Rising is helder, al 

blijkt het samen te gaan met een andere belangrijke gezamenlijke deler die de 

initiatieven allen ook nastreven. De empowerment van vrouwen lijkt zowel een 

oplossing voor FGM als een hoger doel van de initiatieven, dat daaraan voorbij 

gaat. Gekeken naar de sites van de initiatieven, is FGM slechts één van de 

aandachtspunten.7 De oplossing voor het probleem in On the Objection Front ligt 

vooral in de weigering van een handeling. Hun strategie is in de naam van de 

                                                 
7 Meer hierover in hoofdstuk 4 ‘Wie ben ik?’ 
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beweging vereeuwigd en ze koppelen hun strategie dan ook duidelijk aan hun 

identiteit. De missies van Climate Camp en Plane Stupid zijn echter moeilijker te 

onderscheiden en lijken door elkaar heen te lopen. Een duidelijke oplossing is 

tevens absent. Wel koppelen zij hun handelswijze duidelijk aan wie ze als groep 

zijn en dat lijkt dan ook boven het uiteindelijke doel van de beweging te staan: 

juist het handelen is hier wat telt.  

Dat de bewegingen een hoger doel nastreven is niet vreemd. Volgens 

MacDonald zijn community grassroots organizations (CGO’s) juist het succesvolst 

wanneer ze zaken binnen een grotere zaak framen (2001: 5). De aanpak van FGM 

draait niet alleen om het besnijden van de vrouwen, maar gaat om gelijkheid, 

sociale rechtvaardigheid en verandering. Ook het weigeren van dienst van 

Courage to Refuse gaat verder dan de daad zelf: het gaat om het vechten voor de 

morele waarden waarmee de Israëliërs zijn opgegroeid. De Good Food 

Movement verwoordt het ook in deze grote kaders: zij pleiten voor een toekomst 

met eerlijk en gezond eten, gezonde mensen en gemeenschappen en minder 

beschadiging van de natuur en mens. Hier ligt ook de kracht van de 

documentaire: het specifieke belichten om iets algemeens aan te stippen (Nichols 

2010).  

Alle vier de bewegingen hechten veel belang aan hun aanpak. Dit is te zien 

aan de vele shots van de initiatieven en de expliciete uitleg over hun strategieën. 

Vooral in Just Do It en On the Objection Front komt dit duidelijk naar voren: deze 

aanpak onderscheid hen van de oppositie of andere bewegingen en vormt een 

eerste gemeenschappelijke basis. Een duidelijke oplossing bieden de 

bewegingen niet, maar zij zien hun handelen als een eerste stap in de goede 

richting. Volgens Pinnick is de strategie van een groot belang, omdat het de 

identiteit van de beweging ondersteunt. Cultuur en persoonlijke ervaringen 

hebben veel impact op de strategieën die gekozen worden, stelt hij (2007). De 

oplossingen komen voort uit conventies binnen een cultuur of groep: wat voor de 

één als redelijk en juist wordt gezien (in relatie tot het doel), kan voor een ander 

extremistisch of onredelijk aandoen (2007: 20). Het weigeren van gewelddadige 

interventies is daarom voor Courage to Refuse essentieel: het belichaamt hun 

boodschap van vreedzaamheid. Climate Camp en Plane Stupid trachten juist het 
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hedendaagse systeem op te schudden door middel van vreedzame doch 

provocerende acties. 

Het is interessant om te zien dat de bewegingen hun oplossing neerzetten 

als de enige oplossing: al is het maar door het weglaten van mogelijk 

alternatieven. De Good Food Movement benadrukt dit door de noodzaak van een 

koerswijziging te benadrukken en het huidige systeem af te wijzen. Refusenik 

David is daarnaast stellig door hun dienstweigering als ‘only disengagement 

possible’ te benoemen.  

Alle bewegingen relateren hun aanpak daarnaast meestal expliciet aan de 

grassrootsstrategie. Woorden als ‘community’, ‘local’, ‘non-hierarchic’ en ‘direct 

action’ passeren de revue. De grassrootsdimensie is in verschillende 

interpretaties en vormen terug te vinden in de documentaires. In Africa Rising lijkt 

het ‘grassroots element’ te schuilen in het lokaal handelen en de betrokkenheid 

met de bevolking en in Edible City in het burgerinitiatief. De activisten in Just Do It 

bestempelen hun non-hiërarchische en marginale positie als grassroots. Zelfs 

wanneer de term ‘grassroots’ niet is gebruikt, dan noemen de bewegingen wel 

karakteristieke kernmerken van de grassrootsmethode. Zo bestempelt Courage 

to Refuse zichzelf niet direct als grassroots, maar zet zij zich wel neer als 

oppositioneel, marginaal en non-hiërarchisch. Zij zijn burgers en soldaten die op 

eigen initiatief het dominante systeem bekritiseren. Dit roept de vraag op: kan de 

beweging daarmee als grassroots gezien worden of beschrijven zij slechts 

kenmerken die elke sociale beweging heeft? Wat is de ‘extra’ factor van de 

grassrootsstrategie?  

De beweging benoemen dan wel hun grassrootsactiviteiten, maar hebben 

daarnaast ook andere handelingsperspectieven. Een grassrootsaanpak alleen is 

niet genoeg, zo suggereren zij. Alle bewegingen, behalve die in Just Do It, 

trachten ook beleidsmatig verandering na te streven. Volgens MacDonald is het 

van belang ook in de politiek en via bedrijven grond te winnen wil de beweging 

grote stappen maken (2001). Dit werpt echter een nieuw licht op de claims van de 

recente nieuwsartikelen en wetenschappelijke literatuur die de 

grassrootsstrategie bejubelen als dé manier om verandering te genereren.  

De laatste opvallende bevinding betreft enkele minder belichte 

karakteristieken van de bewegingen. Zo hebben de bewegingen weinig 
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gesproken over hun netwerk of hun gebruik van sociale media: twee aspecten die 

juist typerend zouden zijn voor de ‘nieuwe’ grassrootsinitiatieven. In hoofdstuk 

één zagen we al dat de alternatieven in Africa Rising en Edible City zelden 

uitdrukkelijk naar elkaar refereren, en een activist in Edible City spreekt zelfs van 

‘geïsoleerde eilandjes’. Hoewel de refuseniks in On the Objection Front de media 

wel benaderen om hun boodschap over te dragen en zich te verantwoorden, 

worden alternatieve media niet genoemd. Door protesten voor de legerbasis 

trachten zij mensen te werven en ze putten daarnaast uit één-op-één interacties 

en hun eigen netwerk om aanhangers te genereren. Climate Camp en Plane 

Stupid gebruiken wel sociale media en internet voor interne communicatie, maar 

benoemen de media vooral als een instituut dat hen in een slecht daglicht zet. In 

Africa Rising wordt er ook nergens over sociale media gerept. Zij voeren volgens 

de documentaire actie via bijeenkomsten in het dorpen en persoonlijk contact. 

Staat de keuze voor het medium documentaire misschien in relatie met de 

absentie van alternatieve media, zoals gesuggereerd wordt in de documentaire?  

Voordat we hier conclusies over trekken, is het belangrijk te constateren 

dat de meeste documentaires al meer dan vier jaar oud zijn. In hoofdstuk vier, 

waar de documentaire vergeleken wordt met publieke uitingen van de 

beweging, wordt dit verder belicht.  
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Hoofdstuk 3 

Wij zoeken jou! 

Storytelling en retoriek vanuit het motiverend kader 

 

‘How many of you would like to go through the cutting?’ De camera verschuift van 

activiste Agnes naar de kinderen in de klas voor haar. Vanaf de zijkant worden de 

gezichten van de kinderen in medium close-up geportretteerd. De camera zoomt 

vervolgens lichtelijk van onder op Agnes in, alsof de camera de positie van de 

leerlingen inneemt. Zacht tromgeroffel legt de nadruk op het antwoord dat gaat 

komen. ‘Ninani?’ (‘niemand?’) vraagt de activiste. ‘I want to hear it in one voice’ 

Terwijl de camera in close up op Agnes’ gezicht gericht blijft, is het antwoord van 

de leerlingen te horen: ‘Nobody!’ (zie screenshot 49). De korte scène dient als 

introductie van de vele initiatieven van de beweging, dat meteen een argument 

tegen het gebruik blootlegt: FGM wordt niet vrijwillig ondergaan. De scène 

maakt duidelijk dat de beweging en de documentaire de kijker trachten te sturen 

door middel van taal, muziek en beelden. 

 Zowel de sociale beweging als het medium documentaire staan erom 

bekend een visie of ideologie te verkondigen. Een sociale beweging, zoals in de 

vorige hoofdstukken al duidelijk is geworden, heeft een indringend verhaal 

nodig dat het publiek en eigen deelnemers kan overtuigen van hun doel 

(Finneran 2014: 6). De documentaire kan een uitstekend middel zijn om dit 

verhaal kracht bij te zetten: het medium bouwt voort op de realiteit en op ‘echte 

mensen’, maar is daarnaast duidelijk vanuit een bepaalde visie geconstrueerd 

(Bordwell & Thompson 2010: 354). Een documentaire is dus geen projectie van de 

realiteit, maar gebruikt de ‘echte wereld’ om een verhaal te vertellen (Nichols 

2010:). Volgens Nichols is de documentaire dan ook ‘the flagship for a cinema of 

social engagement and distinctive vision’ (2010: 2). Volgens Hackley dienen 

theoretici te kijken naar retorische teksten (in dit geval documentaires) van en 

over sociale bewegingen om te begrijpen hoe ze verandering stimuleren (2012: 

16). Retorica legt in feite de waarden en attitudes - het bewustzijn-  van de leden 

de beweging bloot (Lucas 1980: 253 in Hackley 2012: 16) 

 In de vorige hoofdstukken is duidelijk gemaakt hoe de documentaires de 

bewegingen, hun oppositie, het probleem en de aangeboden oplossing hiervoor 
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representeren. In dit hoofdstuk bouw ik hierop voort en zal ik kijken naar de 

retorische technieken vanuit de sociale beweging en de documentaire. Door 

deze tweedeling zal duidelijk worden vanuit welke insteek de beweging zichzelf 

presenteert en hoe de documentaire een stempel drukt op dit verhaal. Deze 

tweedeling is echter vrij kunstmatig: in de documentaire komen de visies van de 

beweging en de filmmaker samen en deze gaan een dialoog met elkaar en de 

kijker aan. Zo wordt een wereld geschapen die zowel de kijker als de 

participanten van de beweging kan overtuigen. De documentairemaker kiest 

bewust fragmenten van het materiaal uit om een standpunt te verkondigen.  

De vraag die ik in dit hoofdstuk zal beantwoorden luidt: hoe worden 

retorische middelen ingezet om het verhaal van de beweging over te brengen en 

wat vertelt dit ons over sociale bewegingen en storytelling? Om een duidelijk beeld 

te krijgen van de retorische technieken die de documentaires beoefenen, zal ik 

enkele theoretische concepten gebruiken om de films te analyseren. Vervolgens 

zal ik het motiverend kader nader toelichten.  

 

3.1 Theorie: Storytelling en Retorica 

A good story, well told, is critical to a successful impact strategy. If a 

film does not connect with its audience and generate empathy, it is very 

unlikely  to gain the traction that an impact campaign requires to make 

a change (Finneran 2014:6). 

 

Patricia Finneran stelt dat het verhaal de essentiële factor voor een inspirerende, 

activerende documentaire is (2014: 6). Een verhaal kan het verleden doen 

oplichten, een nieuw perspectief bieden op hedendaagse taferelen en een 

projectie van de toekomst aanbieden. Dit is volgens Polletta de basis van 

zelfprojectie en actie. ‘Narratives may be employed strategically to strengthen a 

collective identity but they also may precede and make possible the development 

of a coherent community, nation, or collective actor’ (Polletta 1998: 141). Het 

verhaal is dus niet alleen maar een constructie van een narratief, maar kan ook 

een eerste stap zijn in het ontwikkelen van een beweging.  
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Wil een sociale beweging aandacht vragen voor haar zaak en het belang 

ervan accentueren, dan is retorica essentieel (Hackley 2012). Anders dan 

dialectiek, waarin verschillende argumenten tegenover elkaar worden gezet in 

een zoektocht naar ‘de waarheid’, is retoriek een publieke praktijk met als doel 

een ander te overtuigen (Mifsud & Johnson 2000). Een beweging kan alleen 

bestaan wanneer het succesvol mensen kan overtuigen zich aan te sluiten en actie 

te ondernemen (Hackley 2012: 12). ‘Individuals are united through rhetoric, and 

social change is won through rhetoric’, aldus Hackley (2012: 12).  

In de jaren ’80 is er veel onderzoek naar de retoriek van sociale beweging 

gedaan, waarin vooral taal als retorisch instrument werd benadrukt (Cathcart 

1980; McGee 1980 Andrews 1980; Stewart 1980). De manipulatie van taal geeft 

sociale bewegingen de mogelijkheid evenementen onder controle te houden en 

snelheid te houden, aldus Brooke (1983). ‘To study social movements is to study 

the dialectical enjoyment of which ebbs and flows as the rhetoric for confrontation 

is countered by the establishment, by the movement’s members own 

consciousness of social reality and by the perception of the general public’ 

(Brooke 1983 in Hackley 2012:16). Retoriek speelt dus in op conventies en is 

afhankelijk van de achtergrond en kennis van het publiek.  

Aristoteles benoemt drie strategieën, die in de meeste retorische teksten 

terugkomen: door te berusten op pathos (de emotie), logos (logica) en ethos (de 

geloofwaardigheid van de orator) speelt de retoricus meteen in op bestaande 

waarden van de ander. Deze overtuigingsmethoden berusten niet zozeer op 

extern ‘bewijsmateriaal’ maar op intrinsieke waarden (McGee 1980). Zo kunnen 

mensen en instituten de gevoelens van mensen te manipuleren door bijvoorbeeld 

in te spelen op wat men binnen een bepaald discours als rechtvaardig achten 

(Gorden 1989 en Lutz 1988 in Schrock, Holden en Reid 2004: 63). Het inspelen op 

gevoelens maakt muziek, beelden en verhalen belangrijke retorische 

instrumenten, omdat zij over een grote visuele en orale overtuigingskracht 

beschikken en emoties kunnen losmaken (McGee 1980 in Hackley 2012: 15; 

Bordwell & Thompson 2010: 359).  

Het  inspelen op reeds bestaande waarden en aannames van de kijker is 

wat de documentaire zo overtuigend maakt, aldus Nichols (Nichols 2010: 97). Zo 

kan de documentaire aannames tot het extreme toe benadrukken, tegenspreken 
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of situaties op een achronologische wijze hergroeperen en zo nieuwe 

betekenissen genereren. De argumenten worden daarbij meestal niet 

gepresenteerd als argumenten, maar als observaties of feitelijke conclusies 

(Bordwell & Thompson 2010: 359). Volgens Hugh Rank (1980) is het aandikken of 

bagatelliseren van zaken een veelgebruikt techniek voor retorica. Het hanteren 

van herhalingen, associaties en een bepaalde compositie legt het accent op 

specifieke zaken en door afleidingen, weglatingen of verwarringen te 

incorporeren worden aspecten (zoals de goede argumenten van de 

tegenstander) op de achtergrond geschoven. Verschillende categorieën zijn dus 

door theoretici opgesteld om de retorische wapens van de documentaire te 

doorgronden. In dit hoofdstuk zal ik analyseren welke technieken de 

documentaires gebruiken en hoe ze dit doen. Deze zal ik vervolgens proberen te 

scharen in de verschillende categorieën die Nichols in Introduction to 

Documentary, om zo de vertelwijze, de insteek en de betrokkenheid van de 

filmmaker te achterhalen. 

Bill Nichols (2010) is een man van de categorieën. Zo stelt hij dat 

documentaires verschillend vormen aan kunnen nemen. Hij maakt onderscheid 

tussen beschouwende, beschuldigende, historische, herdenkende en kritische 

documentaires. Deze vormen zeggen iets over diens positie tegenover het 

materiaal: zo biedt de beschouwende documentaire een oplossing voor een 

probleem aan en heeft de beschuldigende documentaire een zeer subjectieve 

insteek, in tegenstelling tot de historische. Nichols benadrukt ook twee vormen 

die speciaal voor de documentaire over sociale problematiek van toepassing zijn: 

de social issue documentaire en het persoonlijk portret. De eerste richt zich op 

publieke zaken vanuit een sociaal perspectief en de tweede op de subjectieve 

ervaring van de individu in de film: ‘the [personal portrait] films […] demonstrate 

an intimate connection between the personal and the political, whereas most 

social issue documentaries tend to assume that public issues command our 

attention on their own merits: the personal domain remains private’ (Nichols 2010: 

248).  Een combinatie van de twee leidt volgens Nichols vaak tot een effectieve 

hybride die door veel documentairemakers wordt beoefend (2010: 248). 

Nichols staat daarnaast bekend om zijn verschillende documentairemodi, 

die van elkaar verschillen gekeken naar stilistische karakteristieken, 
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vertelperspectief en kennisoverdracht. Nichols maakt onderscheid tussen 1) de 

verklarende modus, 2) de poëtische modus, 3) de observerende modus, 4) 

deelnemende modus,  5) de reflexieve modus en 6) de performatieve modus 

(Nichols 2010).8 Aan de hand van deze vertelmodi kan een duidelijker beeld 

gevormd worden over hoe de filmmaker het verhaal voor de kijker vertaalt.  

 

3.2 Motiverend kader 

In dit hoofdstuk zal ik de documentaires analyseren aan de hand van het 

motiverend kader, dat de kijker tracht te overtuigen van een zaak . Benford en 

Snow beschrijven dit kader als ‘a ‘call to arms’ or rationale for engaging in 

ameliorate collective action, including the construction of appropriate 

vocabularies of motive’ (2004: 617). Hoewel men zou verwachten dat dit 

framingsproces op emoties zou inspelen, zoals Goodwin, Jasper en Polleta stellen 

(2000:6), belicht de theorie omtrent het motiverend kader dit zelden (Schrock, 

Holden, Reid 2004: 63).  

In dit hoofdstuk zullen allereerst de motivatiemethoden en verhalende 

karakteristieken van de beweging bloot worden gelegd, waarbij ik kijk naar hoe 

de bewegingen gebruik maken van de retorische manoeuvres zoals aangegeven 

door Aristoteles (die een onderscheid maakt tussen ethos, pathos en logos) en 

Rank (die methodes voor het aandikken of bagatelliseren van zaken aandraagt). 

Tijdens de analyse let ik vooral op taal en argumentatie. Vervolgens zal ik de 

motivatieprocessen van de documentaire onder de loep nemen, waarbij ik 

wederom deze modellen als leidraad neem en daarbij Nichols’ categorieën 

aanhoudt. Hierbij zal ik me niet zozeer richten op taal, maar op montage, muziek, 

                                                 
8 De categorisatie is in de praktijk complex en zelden absoluut. Deze beknopte uitleg is 

puur een introductie. De verklarende modus, die bekend staat om zijn alwetende 

verteller, wordt het meest met de documentaire geassocieerd. De poëtische modus heeft 

veel weg van experimentele en avant-garde cinema en accentueert visuele associaties 

en tonale en ritmische passages. De observerende modus vermijdt over het algemeen 

directe betrokkenheid met het gefilmde subject en tracht de wereld die door de camera 

wordt vastgelegd ‘onberoerd’ te laten. De deelnemende modus focust zich op de 

interactie tussen filmmaker en subject, zoals in interviews of directere vormen van 

participatie. De reflexieve modus vraagt aandacht voor de conventies binnen de het 

maken van documentaires en benadrukt de enscenering van documentaires. Ten slotte 

benadrukt de performatieve modus de subjectieve betrokkenheid van de filmmaker met 

het subject, met als doel het publiek ontvankelijker te maken voor betrokkenheid 

(Nichols 2010). 
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plot en de inmenging van de filmmaker. Dit onderdeel kijkt daarmee specifiek 

naar de verhalende methoden van de documentaire en daarmee de bijdrage aan 

de boodschap van de beweging. 

 

3.3 Overtuigingstechnieken vanuit de beweging 

Africa Rising 

De scène aan het begin van dit hoofdstuk toonde al subtiele retorische technieken 

die worden ingezet door de beweging, om zowel haar participanten als de kijker 

te overtuigen van de goede zaak waar ze voor vechten. Door persoonlijke 

anekdotes aan te halen en die te combineren met medische feiten suggereert de 

beweging dat FGM niet alleen beangstigend en pijnlijk is, maar ook 

daadwerkelijk ernstige gevolgen kan hebben. Zo vergelijken de vrouwen de 

besnijdenis met de mannelijke equivalent ervan: Dorkenoo stelt dat het besnijden 

van de vrouw hetzelfde is als het geheel verwijderen van de penis en Agnes 

spreekt een groep vrouwen toe: ‘An uncircumcised woman has the same feelings 

as a man. During intercourse she should feel pleasures, but when she is cut she 

feels nothing’. De hand-held camera focust zich op de vrouwen die naar de 

activiste luisteren en elkaar aankijken. De verhalen worden vaak gekoppeld aan 

een oplossing die de activisten aandragen. Zo toont de film het meisje Fanta dat 

incontinent is geworden door FGM en brengt een activiste het meisje persoonlijk 

naar een ziekenhuis in Parijs.  

 Daarnaast berusten de argumenten van de activisten op ervaring en het feit 

dat er al successen zijn geboekt. Zo stelt Dorkenoo in het begin van de 

documentaire: ‘People now have moved a little bit beyond the cultural practice to 

see FGM as a major human rights abuse’. Dit argument berust op de stem van de 

meerderheid: dat de activisten zoveel mensen hebben overtuigd van hun gelijk, 

moet wel aangeven dat ze een sterk punt maken. ‘We take what is working and 

scale it up’. Dorkenoo benadrukt zo hun ervaring en de doeltreffendheid van de 

beweging. Door mensen aan het woord te laten die zijn ‘bekeerd’ en de effecten 

van de initiatieven te filmen, oppert de documentaire dat de beweging een 

efficiënte en doeltreffende methode heeft gevonden en dat dit de oplossing tot 

het probleem is.  
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De beweging beroept zich daarnaast op de geloofwaardigheid van het 

individu. De kijker neemt aan dat de activisten uit dezelfde regio komen en de 

vrouwenbesnijdenis zelf hebben meegemaakt of afgewezen. Zij functioneren als 

ervaringsexperts op dit gebied. Hun positie in de maatschappij en de medische 

argumenten die ze aanhalen suggereren dat de activisten intelligent zijn en ze 

dus weten waar ze het over hebben.  

Hun argumenten berusten op deze aanname en opperen dat zij meer 

kennis hebben over de gang van zaken dan de mensen die zij aanspreken: ‘They 

believe it is the cutting that prepares the girl to become a woman, but it is not. It is 

the teachings of the mother counselling the daughter in preparedness for the 

marriage. In Somalia spreekt een activiste een besnijdster aan via het woord van 

Allah: ‘God will only forgive you if you stop cutting girls. If you continue doing it 

He won’t forgive you . What do you take Him for?’ Hierbij zet zij zichzelf in een 

hogere positie dan de besnijdster: ze impliceert dat zij (beter) begrijpt hoe het 

geloof uitgevoerd moet worden.    

De autoriteit van de activisten wordt versterkt doordat zij recht in de 

camera kijken, Engels spreken en dat hun publiek in stilte naar hen luistert. 

Verschillende dokters in werkuniformen bevestigen de stellingen van de 

vrouwen en vullen dit aan met feiten uit medisch of postmortaal onderzoek. Hun 

opponenten daarentegen, voornamelijk de mannen in de samenleving, spreken 

van ‘bad luck’ en hun geloven worden als ‘superstition’ bestempeld. Wetenschap 

gaat in dit geval boven lokale religies en aannames en de documentaire 

impliceert zo dat de activisten de waarheid in pacht hebben.  

De beweging lijkt daarnaast een re-identificatie van het zelf te 

bewerkstelligen door de meisjes zowel als slachtoffer en als strijder neer te zetten 

(Schrock, Holden & Reid 2004: 617). Zo vertellen de activisten over de meisjes en 

hun leed: ‘[t]hey needed help’ en ‘[s]he had been running away every 

circumcision season’. De beweging belichaamt deze hulp en de meisjes beamen 

dit: ‘A good samaritan came to our side.’ Daarnaast wordt juist de vrouw als een 

actieve entiteit neergezet: ‘At the beginning my father was very hostile because 

we took him to court’. De meisjes krijgen zo een stem en worden als sociale 

actoren neergezet die zelf het recht in eigen hand kunnen nemen.  
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Omdat het probleem in hun dominante discours genaturaliseerd is, 

benadrukken de activisten welk onrecht de vrouwen wordt aangedaan. Het 

demystificeren van de vrouwenbesnijdenis en het afwijzen van diens religieuze 

fundament, spreekt bestaande verwachtingen tegen en genereert zo een open 

ruimte voor dialoog en nieuwe betekenissen.  

Activiste Efua Dorkenoo legt daarnaast een parallel met sociale 

problematiek als de slavernij en apartheid, waardoor zij vrouwenbesnijdenis bij 

een algemeen erkend onrecht schaart. Door in te spelen op de gevoelens en 

conventies van de kijker, stimuleert de activiste het plichtsgevoel bij de kijker. 

De documentaire maakt daarnaast gebruik van injustice frames door zaken te 

bestempelen als onrechtvaardigheid en een gezamenlijk lijden te onderstrepen. 

Pinnick stelt dat deze frames ‘look to resonate feelings of suffering among 

potential supporters, and eventually translate these emotions into collective 

action’ (Pinnick 2007: 18). Deze frames zijn dus een sterke motor voor actie.  

 

Edible City 

 

Look around you. Look to your neighbor. These are the people that are 

digging their hands into the dirt, and they’re going to begin to take the 

first step […] towards independence from an industrial food system. 

Take the step towards a community based, regional food system that 

focuses on the health of our bodies, the health of the planet, the health 

of the soil and respects the farmers and the food for the precious gift 

that it is.   

 

De documentaire opent met de voice-over van één de activisten van de Good 

Food Movement, waarbij verschillende shots van mensen die groente verbouwen 

voor gemeentehuis San Francisco. Woorden als ‘taking the first step’, ‘digging in’ 

en ‘independence’ worden gedurende de documentaire als een mantra herhaald.  

De activist zijn retoriek is gebaseerd op verschillende aannames, namelijk dat het 

industriële systeem niet op communities gebaseerd is, slecht is voor onze 

gezondheid en niet stilstaat bij de waarde van boeren en voeding in het 

algemeen. De activist geeft een duidelijke stelling: er is sprake van een 
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voedselcrisis, en het industriële voedselsysteem draagt hier aan bij of is hier de 

oorzaak van. Net als verschillende andere initiators benadrukt hij de 

connectiviteit en de kracht van de kritische en actieve burger. Zo bouwt hij 

voort op waarden als actief burgerschap, individualisme en gezond eten.  

Ook fundeert de spreker zijn bewegingen op historische gegevens: ‘This is 

not a new idea. This is where we were at 1943. San Francisco had one of the best 

victory gardens in the country, we had hundreds of urban productive gardens like 

this throughout the city. That’s how you are going to stop the food crisis, by 

digging in.’ Wat er precies gebeurd is met die buurttuinen, wordt in de 

documentaire niet vernoemd. Volgens Future Farmers betroffen deze Victory 

Gardens uit 1943 20 miljoen tuinen die acht miljoen ton voedsel verschaften om 

het tekort van de eerste en tweede wereldoorlog te drukken (Site Future Farmers, 

‘Victory Gardens’). De Good Food Movement vergelijkt de ernst van hun  situatie 

dus met een oorlogssituatie. De spreker gebruikt dit feit daarnaast om te laten 

zien wat er allemaal mogelijk is en dat de initiatieven in het verleden ook 

succesvol waren.  

De initiators van de Good Food Movement gaan allereerst uit van op hun 

eigen ervaring als burger en projectleider. Hierbij beroepen ze zich op een 

absolute waarheid of construeren ze die waarheid: ‘The people of this country are 

already seeing that the system the way it is, is not working.’ De beweging spreekt 

van een meerderheid, van ‘het volk dat opstaat’ tegen een kwaad. Ook hier 

beroept de beweging zich op een injustice frame: de Good Food Movement stelt 

dat er de bevolking is iets opgelegd waar ze niet op (zouden moeten) zitten te 

wachten. De beweging presenteert hun oplossing als ‘het enige’ alternatief voor 

het probleem: ‘All we can do is change course’. Door verder niet al te diep in te 

gaan op andere alternatieven of positieve aspecten van de hedendaagse 

voedselindustrie, ontstaat er een afgebakend pad dat de mens zou moeten 

bewandelen.  

 

Just Do It 

Just Do It is een documentaire die op al dan niet subtiele wijze slogans en one-

liners aanbiedt. Grote spandoeken komen in beeld met de tekst ‘Capitalism is 

Crisis’ en een activist gebruikt een quote van Gandhi: ‘Be the change you wish to 
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see in the world.’ Ook worden officiële slogans en statements van de groepen 

aangestipt, al wordt hier niet de nadruk op gelegd: zo toont een kort shot een 

banner met de tekst ‘Because Nature Doesn’t Do Bail-Outs’ (zie screenshot 50), 

de officiële slogan van Climate Camp. Ook introduceert de verteller Plane Stupid 

met hun slogan: ‘Bringing the aircraft industry down to earth’. Met deze slogans 

en verwijzingen gaan de activistengroepen een onderhandeling aan met andere 

actoren, waarbij ze zich expliciet binden aan erkende iconen en symbolen.  

Climate Camp en Plane Stupid beroepen zich daarnaast op de urgentie van 

het probleem en de agency van de burger om verandering te bewerkstelligen. 

Zo zegt activist Rowan: ‘I feel like doing something, rather than doing nothing and 

watching the world go to shit.’ Statements als ‘[w]hat we do have a choice about is 

the future’ en ‘[i]f you think you can do something, you can make a difference, 

through campaigning or putting your body in the way, then that’s empowering’ 

zijn bedoeld om de kijker op zijn plichtsgevoel te wijzen en hem te activeren. De 

slogan ‘Just Do It’ is daarbij een grote katalysator en voegt samen waar de 

documentaire voor staat.  

Toch lijken ook de activisten niet helemaal zeker van het resultaat van hun 

acties. Zo zegt Marina luchtig: ‘Here we are in Blackheath, taking on Capitalism’. 

Hiermee zet ze hun missie neer als iets groots, maar ook iets dat simpel te 

behalen is. Wanneer Marina wordt gevraagd of hun acties daadwerkelijk iets 

veranderen, volgt er een lang shot in close-up van de activiste die onrustig na aan 

het denken is (zie screenshot 51). Het shots gaat vervolgens over in een vrolijke 

Marina die zich heeft herstelt:  

 

One of the problems is that people realize it’s a problem, and they don’t 

think they can do anything. That is so depressing, that is suicidal 

depressing. That’s “roll-over-and-die-depressing”. […] [A]ctually you 

are taking back control of your life even though all these decisions are 

out of our control, by choices made by politicians over there. So yes, it 

has done good. 

 

Marina lijkt zichzelf te moeten overtuigen, maar ze verwoord en verwerpt tevens 

twijfels die de kijker mogelijk bezighoudt. De scène toont het verschil tussen de 
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boodschap van de beweging en de documentaire: door het shot te tonen verraadt 

de documentaire Marina’s twijfels en biedt het medium ook een ander 

perspectief op de acties aan.  

 Ook Sally verwoordt een gevoel van onzekerheid, maar ze vertelt dat ze 

juist in het activisme zekerheid heeft gevonden. ‘There was a lot of uncertainty in 

my life on what I was going to do besides this great career plan. But in fact, as I 

have gotten more involved in activism, it has become clear to me what the most 

important things I need to be doing are’. Ze spreekt zo een generatie aan die met 

dezelfde vragen zit en profileert daarnaast het activisme als een goede leerschool 

voor potentiële nieuwe aanhangers. Ook stelt ze een leven als activist boven een 

carrière gedreven of academisch leven. ‘It’s a whole new level of education. […] 

And I think I want to use all the education I’ve had here and put in into the real 

world’.  

 De persoonlijke ervaringen en de opbeurende slogans lijken bedoeld om 

de kijker emotioneel te overtuigen zich aan te sluiten en mee te doen. Hun 

stellingen over de kapitalisme blijven echter vaag. ‘A lot of people have done a 

lot of things in history, and they did it by doing things together and challenging 

the status quo.’ Het kapitalisme wordt als iets abstracts neergezet, waarbij de 

activisten geen uitleg geven over de complexiteit van het probleem.   

 

On the Objection Front 

De retoriek van de beweging berust voornamelijk op herkenbare waarden en 

gevoelens binnen die cultuur: het willen dienen voor je land (‘I wanted to be a 

hero’) en leven naar het ideaalbeeld geschapen door je opvoeding. Dit zetten ze 

tegenover hun ervaringen in het leger.  

 

It was the most shocking thing I ever saw in my life. […] The other just 

went on beating the shit out of him. I mean, elbow to the teeth, kicking 

in the balls, low blows on the side to break his knee…[…] They told me 

another chapter in the history of torture.  

 

Door de gewelddadige handeling expliciet te noemen en het woord ‘marteling’ te 

gebruiken, roept het verhaal een gevoel van onrecht en weerzin op. Hierop 
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bouwend biedt de beweging een alternatief aan: het weigeren van dienst is 

volgens hen de enige oplossing om een verschil te maken. ‘This is the only 

disengagement possible.’ Mogelijke andere alternatieven worden niet geopperd, 

noch worden de positieve kanten van de bezetting aangestipt. 

Hun motieven zijn dus niet zozeer op ‘hard bewijs’ gegrond maar op 

ervaringen en universele normen en waarden als de rechten van de mens. 

Daarbij benadrukken de mannen de grootte van de stap die ze hebben gemaakt. 

Soldaat Chen Alon benadrukt ook dat de zaak waar zij voor staan gaat over de 

‘most human values we grew up with.’ Hun beslissing was doordacht en alles 

behalve roekeloos, benadrukt Tomer. ‘Let’s just say that the process of signing 

the letter […] was a lot like a homosexual coming out of the closet […]. You’re 

going against everything that ever supported you so far…your family…’ De 

refuseniks zetten zich niet neer als herrieschoppers, maar als ‘klokkenluiders’ die 

juist vanuit universele en zionistische waarden opereren. Dit wordt duidelijk in de 

scène waarbij David voor de rechter moet verschijnen. Hij weigert commentaar te 

geven in de camera. ‘I disobey orders only in a matter of conscience, and not… 

[…] I am an obedient soldier’.   

Hoewel zij de daden van het leger in de bezette gebieden afwijzen, zetten 

de refuseniks zichzelf niet neer als provocateurs, maar als ‘verlichters’ van het 

zionistische gedachtengoed. Ze gebruiken het vocabulaire van het zionisme en 

zeggen te handelen vanuit waarden die voor iedereen herkenbaar zijn. Zo  

trachten de refuseniks zich open op te stellen en het dialoog in stand te houden.  

 

3.3.1 Conclusie 

Het overtuigen van de kijker en diens eigen participanten staat in nauw contact 

met retorische tactieken en het vertellen van verhalen, aldus Polletta (1998). 

Welke insteek en motieven hebben de bewegingen gebruikt om het publiek voor 

zich te winnen? Wat voor een verhaal wordt er geconstrueerd?  

Verschillende patronen ontwaren zich in de retorische analyse van de 

bewegingen. In figuur 1 wordt zichtbaar hoe de bewegingen gebruik maken de 

retorische methoden ethos, pathos en logos en hoe zij hun verhaal kracht bij 

zetten door middel van accenten en afzwakkingen.  
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Figuur 1: Analyse retorische argumentatie beweging 
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Zoals hoofdstuk twee ook duidelijk heeft gemaakt, bieden alle 

documentaires slechts één oplossing aan voor een probleem. Hierbij 

benadrukken ze de ernst en urgentie van het probleem door de eventuele 

positieve kanten ervan weg te laten of verdere uitleg te omzeilen. Daarnaast 

maken ze veelal gebruiken van verhalen om de juistheid van hun zaak 

overtuigend neer te zetten. Zo gaan de bewegingen Africa Rising en On the 

Objection Front met hun verhalen in op gevoelens van onrecht, waarbij ze een 

reactie van verontwaardiging, medeleven of woede verwachten. Omdat de 

verhalen veelal door de persoon in kwestie wordt verteld, bieden ze een 

geloofwaardige basis. Bij Edible City en Just Do It wordt er echter weinig ingegaan 

op het onrecht dat hen persoonlijk is aangedaan, maar bespreken de activisten 

hun motivaties om zich in te zetten. Zo trachten de activisten met hun  verhalen 

vooral een gevoel van enthousiasme bij de kijker op te roepen. Alle 

documentaires trachten in elk geval een plichtsgevoel te stimuleren bij de kijker 

en hen zo tot actie aan te sporen.  

Ten derde stellen de bewegingen, met misschien de Courage to Refuse 

Movement als uitzondering, dat ze de waarheid in pacht te hebben. In Africa 

Rising werd de lokale bevolking werd neergezet als bijgelovig, terwijl de 

activisten Engels spraken, zich op wetenschappelijke feiten berustten en 

bijgestaan werden door experts in het vak. In Edible City werd er 

voortgeborduurd op de historische grondslag en beroepen ze zich op hun eigen 

ervaring als burgers of groenteverbouwers. Beide documentaires spreken van 

een meerderheid die achter hen staat en het met hen eens is. De Courage to 

Refuse en Climate Camp en Plane Stupid redeneren juist vanuit het 

tegenovergestelde perspectief: de meerderheid van de bevolking heeft niet door 

wat er onder hun neus gebeurt of staan hier onverschillig tegenover. De 

bewegingen opereren vanuit hun motivatie dat er íets moet worden gedaan.  

 Door middel van de emotionele verhalen (pathos), hun beroep op 

geloofwaardigheid (ethos) en de rationaliteit van de kijker (logos) creëren de 

bewegingen een retorische opzet om de kijker voor zich te winnen. Opvallend is 

dat de bewegingen die de complexiteit van hun verhaal inzien of accepteren, een 

andere retorische insteek beoefenen dan zij die dan niet doen. In hoofdstuk één 

werd duidelijk dat de bewegingen in On the Objection Front en Africa Rising 
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begrip toonden voor de tegenpartij en die insteek meenamen in hun proces. Dit 

werkt voor de kritische kijker overtuigend omdat het suggereert dat de 

beweging op de hoogte is van de achtergrond en complexiteit van de situatie.  

 

3.4 Overtuigingstechnieken in de documentaire 

Africa Rising 

De documentaire houdt een rustig tempo aan, waarbij kalme instrumentale 

muziek op de achtergrond de cadans bepaalt en het verhaal stuurt door te 

verspringen van treurige naar hoopvolle intonaties en terug. Verschillende 

beelden van de natuur introduceren een nieuw land (of hoofdstuk) in het verhaal 

en benadrukken samen met de muziek en de natuurgeluiden op de achtergrond 

de Afrikaanse setting. Door in het begin het probleem te introduceren, 

vervolgens de verschillende initiatieven te volgen en uiteindelijk de vele 

successen te tonen, volgt de documentaire de probleem/oplossingsstructuur. 

Ook de documentaire speelt in op het injustice frame van de beweging. De 

meisjes worden niet alleen geportretteerd als sterke individuen, maar ook als 

slachtoffers. Zij komen niet altijd aan het woord, maar activisten of dokters 

vertellen hun verhaal als voice-over. Door in te zoomen op hun gezicht en ogen 

en melancholische melodieën te laten horen, roept de documentaire gevoelens 

van medelijden en empathie op. Volgens een mannelijke dokter van het Galkayo 

Medical Centre, zijn sommige meisjes te jong om weg te kunnen rennen of nee 

kunnen zeggen. Hij legt uit dat er een taboe ligt op seksualiteit en besnijdenis en 

dat de meisjes er daarom niet over praten.  

Ook wordt het verhaal van de Kandie meisjes vertolkt door twee rennende 

meisjes in slow motion te tonen, waarbij ingezoomd wordt op de voeten. De 

camera focust zich vervolgens weer op de gezichten van de meisjes in extreme 

close-up, waarbij de meisjes verlegen wegkijken (zie screenshot 52). De 

rennende Afrikaanse vrouw dient als allegorie voor de vrouw als slachtoffer en de 

verschillende verhalen van de meisjes die wegliepen van huis om aan de cutting 

te ontkomen. De titelintroductie van Africa Rising, die in hoofdstuk één ook 

besproken is, toont immers ook een rennende jonge vrouw die in slow motion 

langs de camera beweegt (zie screenshot 19). Ook hier wordt even op haar 

voeten ingezoomd. Aan het eind van de documentaire komt de vrouw weer in 
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beeld, maar dit keer neemt ze een rustiger tempo aan. Deze scène verwijst naar 

de vrouwen die al geholpen zijn en de vrouw als strijder, die niet meer vlucht 

voor het probleem maar het als een gelijke aangaat. Het suggereert daarmee het 

succes van de beweging en biedt een projectie van een toekomst. 

Door de persoonlijke verhalen te combineren met beelden van de 

activiteiten en het verstrekken van wetenschappelijke informatie door dokters en 

activisten, genereert de documentaire een verhaal dat correct aandoet. Zo staat in 

sommige shots een persoon in witte doktersjas op de achtergrond (zie 

screenshot 4). Opvallend is dat de vele persoonlijke verhalen, die een private 

zaak betreffen, niet zozeer voor een diepgang van het individu zorgen maar 

alleen de specifieke sociale zaak belichten. Hierdoor worden de vrouwen niet 

zozeer als losse unieke individuen neergezet, maar als vertegenwoordigers van 

een grotere groep gezien.  

 De filmmaakster is daarnaast zelf niet op beeld te zien en is ook niet te 

horen: het subject achter de camera wordt dan ook nauwelijks belicht. Wel voegt 

de documentaire af en toe gebruik van kopjes die meer informatie geven over de 

zaak en vooral op het eind een subjectieve toon aanslaan, zoals: ‘In Somalia, most 

girls are cut at age 8, too young to run away’. De stellingen worden echter niet 

verteld door een subject in beeld, maar gepresenteerd als gegeven, waarmee de 

documentaire het benoemt als een waarheid waaraan niet te twijfelen valt. 

Heredia maakt op deze manier ook gebruik van haar autoriteit als filmmaakster 

om de kijker te overtuigen. Een opvallende inmenging van de filmmaker is de 

tekst die aan het eind van de documentaire wordt getoond: ‘Thousands of girls 

undergo FGM every day. Nobody knows how many die. The African grassroots 

movement works day by day, girl by girl to end FGM. But their reach is limited. 

The goal is to save every girl.’ Heredia’s tekst roept hier impliciet op om de 

beweging te steunen bij deze ambitieuze missie.  

 Tijdens de verschillende interviews doen de activisten en meisjes in de 

camera hun verhaal, maar lijkt er geen dialoog gevormd te worden. Toch maakt 

dit duidelijk dat sociale actoren voor de camera zich wel bewust zijn van de 

camera en dat diens aanwezigheid de werkelijkheid beïnvloedt. Wat de camera 

filmt is dus niet het leven ‘zoals het geleefd wordt’, maar een wereld die zich 

alleen voor de camera openbaart.  
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Edible City 

De documentaire Edible City vertrekt vanuit een positieve, inspirerende retoriek. 

Vele close-ups van groenten, planten en lachende mensen passeren de revue: zij 

zijn telkens tijdens mooi weer geschoten, waardoor het licht de nerven van de 

bladeren benadrukt (zie screenshot 53 en 54). Daarnaast geeft de akoestische 

melodie op de achtergrond de documentaire een vredige, ongedwongen sfeer. 

Ook de luchtige letters van de documentaire, die met potlood of stiften zijn 

geschreven en nonchalant zijn ingekleurd, creëren een gevoel van speelsheid en 

creativiteit (zie screenshot 55). Het frisse filter benadrukt de kleuren van de 

omgeving.   

 Een enkele keer komt een symbool in beeld: een opgestoken vuist met een 

maïskolf erin (zie screenshot 56). Hoewel de activisten er zelf niet naar 

verwijzen, suggereert het symbool een gezamenlijke noemer te zijn die voor de 

hele beweging staat. Het symbool refereert daarnaast naar het symbool van 

solidariteit en ondersteuning, dat vaak gepaard gaat met de slogan ‘Power to the 

People’.  

Wanneer het geïndustrialiseerde voedselsysteem versnelt het tempo van 

de beelden en muziek, wat het probleem neurotisch en gehaast over doet komen. 

De compilatie van oude cartoons, bestaande beelden en het verslag van 

professionals tijdens de conferentie Slow Food Nation (2008) dient ertoe het 

probleem en de ernst van dit probleem uit te leggen (zie screenshot 29). De 

documentaire gebruikt hier niet zozeer de kennis van de beweging zelf, maar 

heeft ervoor gekozen vanuit het ethos een betoog te geven. Opvallend is dat de 

stem van de professional, die als voice-over spreekt, subtiel wordt overgenomen 

door een andere mannelijke stem die het verhaal verder uitlegt. De kijker gaat er 

zo vanuit dat de tweede helft van het verhaal, als de kijker de overgang al heeft 

opgemerkt, wetenschappelijk gefundeerd is.  

De compilatie dient als een wetenschappelijke basis voor het verhaal van 

de beweging, maar in hoeverre dit daadwerkelijk zo is, blijft in het midden. De 

cartoons en de bestaande beelden illustreren het verhaal en maken het zo logisch 

verklaarbaar en geloofwaardig. Door veel cartoons te gebruiken voor het 

probleem in contract met de ‘echte beelden’ voor de oplossing, oppert de 
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documentaire dat deze geïndustrialiseerde wereld een karikatuur van zichzelf 

aan het worden is en daarom geen realistisch perspectief meer biedt (zie 

screenshots 57 en 58).  

Hierna neemt de documentaire weer een rustig tempo aan en worden de 

projecten één voor één verder uitgediept. De documentaire heeft dus een 

probleem/oplossingsstructuur en speelt met het gevoel dat bij de kijker los wordt 

gemaakt. Door een positieve introductie te geven, vervolgens het probleem uit te 

leggen en daarna de oplossingen te presenteren, blijft de boodschap positief. Op 

het eind heeft Hasse kortere, shots met speeches van initiators achter elkaar 

gemonteerd. De muziek zwelt aan en het ritme van de shots gaat omhoog, wat een 

pitch bewerkstelligt die niet alleen de kijker overtuigd van hun initiatief, maar zo 

mogelijk ook activeert.  

 

Just do It 

De schokkende beelden van de hand-held camera, snelle montage en 

opzwepende muziek tegenover langdurige shots: de documentaire Just Do It lijkt 

een achtbaan van spannende activiteiten. De documentaire combineert dit met 

langdurige en rustige beelden zonder muziek die voor een berusting zorgen. Zo 

ontstaat een spel van opbouw en ontlading. 

Het vertelperspectief van de documentaire Just Do It, zoals omschreven in 

hoofdstuk één, speelt een significante rol in het overtuigen van de kijker. De 

filmmaker legt de groep activisten tijdens hun activiteiten vast, waarbij de activist 

David verslag doet als verteller. De documentaire suggereert dat het David is die 

de camera beheert, terwijl tijdens de interviews een vrouw (vermoedelijk 

filmmaakster Emily James) de vragen stelt. Hierdoor suggereert de documentaire 

niet alleen een insider-, maar ook een outsiderperspectief. Het schudden van de 

hand-held camera en de snelle shots suggereren dat de verteller met de camera 

in de hand zelf ook meedoet met de protesten. Dit gevoel bij de ingroup te horen 

wordt versterkt doordat de camera bijna altijd de activisten volgt en weer 

opzoekt, ook tijdens acties. Doordat pijltjes of de namen van de activisten in 

beeld komen, weet de kijker altijd de protagonisten te identificeren in de 

menigte (zie screenshot 11). De documentaire bouwt zo een band op met de 

beweging en naturaliseert het gevoel bij de ingroup te horen. Hoewel 
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verschillende activisten aan het woord zijn heeft James ervoor gekozen één 

activist als verteller te presenteren, zodat de documentaire als een dagboek of 

autobiografie beschouwd kan worden. Door dit perspectief aan te nemen, 

verwacht de kijker geen alwetende verteller of een debatterende documentaire. 

Het legitimeert de belichting van het verhaal vanuit één perspectief en dat maakt 

het makkelijker om bepaalde feiten en nuances weg te laten –wat ook gedaan 

wordt.  

 Deze vertelinstantie stimuleert een persoonlijke band met de kijker. Door 

het gebruik van opbeurende muziek en een schokkende beelden van de hand-

held camera tijdens protesten geeft de kijker het gevoel al deel te zijn van de 

beweging, wat de stap naar daadwerkelijke participatie mogelijk 

vergemakkelijkt. Het stimuleert daarnaast adrenaline en een enthousiasme om 

mee te doen. Veel shots zijn dichtbij en op ooghoogte van de activisten gemaakt. 

Zo toont een shot het vreedzame protest van de activisten, waarbij iedereen op de 

grond zit en hun handen in de lucht steekt. De camera is vanaf kikvorsperspectief 

geschoten en zoekt chaotisch de activisten op, zodat een point-of-view shot wordt 

gesuggereerd (zie screenshot 9). Door de activisten een stem te geven en de 

politieagenten en politici juist niet, wordt een waarheid geconstrueerd en de 

agency van de groep getoond. 

Het vertelperspectief en de manier waarop de argumenten van de 

activisten zijn gepresenteerd roept de kijker op tot het ondernemen van actie. 

Deze redenatie ontstaat door de beweging neer te zetten als jonge feestgangers 

die de wereld met hun rebelse streken gaan veranderen. De sfeer van rebellie en 

jeugdigheid wordt niet alleen door de taal van de activisten en de opzwepende 

muziek geaccentueerd, maar is ook in het introductiefilmpje van de documentaire 

terug te zien. Het karton, de poppetjes en de graffiti geven tevens een speelse 

indruk en doen denken aan coming of age-films, waarin tieners een ontwikkeling 

naar volwassenheid doormaken (zie screenshot 59). Is dat wat de beweging 

belichaamt: jongeren die zich in het proces van volwassenwording bevinden en 

zich afzetten tegen het dominante systeem? Of is het aansluiten bij een beweging 

een soort rite de passage op zichzelf? De introductie benadrukt humor, rebellie en 

dwingt de kijker een positie tegenover hen in te nemen.  
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 James voert de stijl van de introductie door in de hele documentaire, 

waarbij de kartonnen kaart van Engeland en de poppetjes de strategieën en 

plannen van Climate Camp en Plane Stupid beter weergeeft (zie screenshot 60). 

Deze passages benadrukken dus niet alleen de speelsheid van de beweging, 

maar ook hun efficiëntie en professionele aanpak. In combinatie met de rustige, 

langdurige shots waarbij de activisten brainstormen over hun volgende stappen, 

impliceert de documentaire dat de activisten zorgvuldig uitstippelen wat ze doen. 

Dit vergroot hun geloofwaardigheid op het gebied van expertise en succes.  

 De documentaire sluit af met verschillende successen van de groepen. De 

verbouwing van een kas is hier een metafoor voor: door middel van tijdseclipsen 

wordt getoond hoe de kas, die eerst volstond met rotzooi, verandert in een 

opgeruimd thuishonk, waar benefietavonden worden gegeven. Enkele 

afsluitende shots geven teksten van successen die ze hebben geboekt (zie 

screenshot 61). Het verhaal dat de documentaire voordraagt volgt de ervaringen 

van de activisten: de plannen en voorbereidingen, de tegenslagen, protesten die 

gewelddadig neergeslagen werden en uiteindelijk de positieve resultaten.  

 

On the Objection Front 

Het eerste shot toont een opname van de woestijn van Israël met een voice over 

van filmmaakster Shiri Tsur (zie screenshot 62). Zij leest een quote voor van een 

militair, die met het intreden van het leger de woorden van Ben Gurion, de eerste 

premier en de oprichter van het Israëlische leger, te horen kreeg: 

 

[T]he most precious thing the Israeli nation has right now is the army. 

[…] this hope relates to a single condition, that our army possesses a 

love of mankind, love of the nation, love of a friend, human value and a 

human vision. May every Hebrew mother know that her son is in loyal 

hands, may she not hesitate should it become necessary to send him to 

his death. – Shiri Tsur, voice-over in On the Objection Front.  

 

Het leger verwacht menselijkheid van zijn soldaten, zo verduidelijkt het beeld 

van een introductiespeech aan verse rekruten op de basis. Menselijkheid, een 

kritische kijk en de wil tot zelfopoffering. De introductie staat in schril contrast 
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met de verhalen die erna volgen, wat de uitspraak van Gurion in een slecht 

daglicht zet. 

On the Objection Front maakt vooral gebruik van persoonlijke verhalen om 

een boodschap over te dragen, die worden bijgestaan met oude foto’s van de 

lachende mannen in dienst (zie screenshot 18). De combinatie van de talking 

heads en de foto’s geeft de terugblik een sentimentele lading, maar suggereert 

daarnaast  een pijnlijke tegenstelling tussen hun kennis nu en hun naïviteit van 

toen. Hier berust de documentaire op ethos en pathos: de verhalen wakkeren een 

gevoel van onrecht en begrip aan en de status van de militairen suggereert een 

insiderperspectief waarover de kijker zelf (meestal) niet beschikt. De verhalen 

van de soldaten lijken in hun volle lengte te worden afgespeeld- er worden geen 

jumps gemaakt tussen de shots. Dit schept een rustig tempo en geeft de kijker de 

tijd de ernst van de zaak in zich op te nemen. 

Door de speech van een militair op de basis en de quote van voormalig 

president Ben Gurion tegenover de verhalen van de soldaten te zetten, maakt de 

documentaire een onderscheid tussen goed en fout. Het leger handelt niet naar 

waar het zegt voor te staan, zo pleit de documentaire: er wordt de militairen en 

het land iets voorgehouden wat in de praktijk heel anders verloopt. Het leger zelf 

komt niet aan het woord of direct in beeld en krijgt daardoor geen stem.  

Opvallend is ook dat wanneer de refuseniks het over het leger en hun 

verleden hebben, ze dit doen voor een zwarte achtergrond, terwijl andere 

onderwerpen en interviews met familieleden in hun natuurlijke omgeving (zoals 

in speeltuinen en achtertuinen) worden gefilmd (zie screenshot 63). De 

documentaire maakt zo een onderscheid tussen het verleden en het heden: is hun 

verleden in het leger een zwarte pagina in de geschiedenis? Zijn de refuseniks nu 

dichter bij zichzelf en de Israëlische waarden gekomen? De combinatie van deze 

keuzes maakt de documentaire kritisch en verwijtend tegenover het leger en het 

zionisme.  

Door de families van de refuseniks aan het woord te laten maakt het 

medium duidelijk dat er meer kanten aan een verhaal zitten. Toch laat de 

documentaire voornamelijk (aanhangers van) dezelfde partij aan het woord. 

Hierdoor doet de documentaire beschouwend en problematiserend aan, maar 

verkondigd het toch één visie. De documentaire neigt naar een persoonlijk 
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portretdocumentaire vanwege het gebruik van de vele verhalen. Toch dragen ze 

allen bij aan het grotere geheel, wat resulteert in een betoog van de militairen 

over de gang van zaken in het leger. De documentaire gebruikt het specifieke om 

het algemene te belichten en kan zo als combinatie van de social issue en het 

persoonlijk portret gezien worden.  

 De stem van filmmaakster Tsur komt vooral in het begin duidelijk naar 

voren wanneer zij een anekdote van een militair voordraagt. De anekdote wordt 

gevolgd door de tekst ‘a film by Shiri Tsur’, wat een introductie van de 

filmmaakster suggereert. De bekendmaking van de filmmaakster en de vragen 

die zij stelt scharen de documentaire bij de vertelvorm ‘I speak about them to 

you’. De filmmaker en de kijker zijn niet hetzelfde als het subject voor de camera: 

Tsur houdt afstand en deelt verder ook geen eigen ervaringen. Hoewel de 

aanwezigheid van Tsur nauwelijks opgemerkt wordt, laat zij wel een indruk 

achter: de vragen die ze stelt zijn open en niet veroordelend. Ook hier rust een 

beoordeling in de documentaire: On the Objection Front wil de refuseniks een 

stem geven en zich niet bekritiserend opstellen tegenover de beweging.  

 

3.4.1 Conclusie 

Hoe heeft de documentaire een eigen draai gegeven aan het verhaal van de 

bewegingen? Figuur twee toont een schematische opzet van de retorische 

technieken die gebruikt zijn.  
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De tabel toont aan dat de documentaires door lange of snelle shots, muziek en 

belichting op de emotie ingespeeld kan worden en het verhaal van de beweging 

kracht bij zet. Door verhalen in elkaar te verweven of juist een contrast tussen de 

verhalen en de beelden te creëren, dwingen de documentaires een perspectief 

af. Edible City en Just Do It hebben een duidelijke retoriek om de kijker te 

activeren, terwijl On the Objection Front en Africa Rising meer naar 

bewustwording en begrip lijken te streven. Zij doen dit door de sociaal-politieke 

dilemma’s van het probleem aan te kaarten en beide kanten te belichten.  

 Africa Rising Edible City Just Do It On the Objection 

Front 

Ethos Experts vertellen 

over het 

probleem. Witte 

doktersjassen in 

beeld.  Activisten 

blik in de camera, 

antagonisten niet 

Expert 

conferentie 

introduceren 

probleem. 

Initiators tonen 

die zelf aan het 

werk gaan.  

Alleen de 

activisten komen 

aan het woord en 

die beroepen zich 

op feiten 

De soldaten 

vertellen de 

verhalen, blik in 

de camera 

 

Pathos Persoonlijke 

ervaring meisjes, 

close-ups.  

Onroerende 

muziek 

Positieve insteek: 

zonnig weer, fel 

licht en lachende 

mensen 

Optimistische 

muziek 

Probleem filmpje 

Snelle beelden, 

humor: 

vertelmodus 

betrekt de kijker 

persoonlijk 

Opbeurende 

muziek 

Persoonlijke 

ervaring 

refuseniks 

Dissonante 

muziek tijdens 

tonen 

mediareacties 
Logos Successen tonen, 

niet het falen 

Probleem door  Slogans: ‘Just  

Do It’, 

‘Because Nature 

Doesn’t Do Bail- 

Outs’ 

Contrasterende 

speeches, 

verhalen en foto’s  

Associatie Probleem: 

erkende sociale 

problematiek 

Identiteit: 

Schilderen, 

oogsten, rust, 

cultuur versus 

natuur 

Symbool: Power 

to the People 

Identiteit: Familie, 

rebellie, 

jeugdigheid, 

zomerkamp 

Klokkenluiders 

Herhaling Verhalen van 

onrecht  

Rennende 

meisjes, close-up 

gezicht en voeten 

Positieve frasen 

en beelden van  

Acties, 

schokkende 

beelden, coming 

of age-stijl  

Verhalen, Foto’s  

Compositie Activisten als 

vertolkers 

waarheid. Kijker 

als achterban: 

over schouder 

meekijken 

Close ups 

groenten en 

‘natuurlijk’ licht 

Afwisseling 

rustige en 

chaotische shots  

Ooghoogte of 

over schouder 

activisten 

De acties van het 

leger als 

‘geheimzinnig’ 

bestempelen, 

activisten als 

klokkenluiders  
Weglating Argumentatie van 

oppositie 

 

Oppositie Oppositie Achtergrond 

oorlog, 

argumentatie 

oppositie 
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 Opvallend is dat alle documentaires, ook Edible City en Africa Rising, die 

beiden bewegingen met een open, inclusieve identiteit representeren, eerder de 

karakteristieken van een social issue documentaire bezitten. De verhalen in de 

documentaires, hoe persoonlijk ook, functioneren als illustraties van het gestelde 

probleem en zijn niet zozeer op de individuele ervaring en ontwikkeling gericht. 

Zelfs in Africa Rising, waar de persoonlijke verhalen een grote draagkracht 

hebben, staan de verhalen in teken van de grotere zaak en wordt er niet verder 

op het individu ingegaan.  

 Alle documentaires maken daarnaast gebruik van interviews, wat een 

interactie tussen de filmmaker en de activisten impliceert. Toch horen we bijna 

nooit de stem van de filmmaker; slechts heel af en toe wordt een vraag van de 

documentairemaker. Hierdoor ontstaat er een afstand tussen de filmmaker en het 

subject. Dit suggereert dat de documentaires gecategoriseerd kunnen worden als 

deelnemend en verklarend: de documentairemakers lijken zowel betrokken als 

afstandelijk en stuurt de documentaire een kant op zonder dit duidelijk te laten 

zien of horen.   

On the Objection Front heeft daarnaast ook een performatieve insteek 

omdat het zich beroept op epistemologische vraagstukken. De interviews gaan 

allereerst in tegen het zionistische gedachtengoed, wat door veel soldaten eerst 

als waarheid werd aangezien. Daarnaast zijn de beweegredenen van de soldaten 

berust op ervaringen: er is geen hard bewijs dat deze situaties ook echt 

plaatsgevonden hebben. De ervaringen zijn subjectief gekleurd en herhaaldelijk 

verteld. Hierdoor laat de documentaire in het midden wat er nu ‘echt’ gebeurd is 

en oppert het de vraag wat we nu (kunnen) weten.  

 

Terugblik: Retoriek en Storytelling 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de retorische technieken die zowel de beweging 

als de documentaire inzetten om een boodschap en een verhaal over te dragen. 

De vraag die in dit hoofdstuk aan bod kwam is: hoe worden retorische middelen 

ingezet om het verhaal van de beweging over te brengen en wat vertelt dit ons over 

sociale bewegingen en storytelling?  Hierbij heb ik een onderscheid gemaakt van 

de argumentatie vanuit de beweging en de bijdrage van de documentaire om het 

verhaal kracht bij te zetten. Dit is lastig: hoewel de beweging wel bepaalde 
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argumenten en retorische methoden gebruikt, is het de documentairemaker die 

nauwkeurig de beelden selecteert en zo het verhaal beïnvloedt. De gebruikte 

muziek en montagestrategieën bevorderen echter het verhaal van de activisten 

en verraden dat de filmmakers zich aan de kant van beweging scharen, hoewel ze 

daar in de documentaire zelf niet expliciet voor uitkomen.  

Frame Injustice Injustice en hoop Injustice Injustice 

Identiteit Bottom-up & Top- 

down 

Versnipperd 

 

Bottom-up 

Versnipperd 

Bottom-up 

Locatie 

-specifiek 

Gecentrali-

seerd 

Bottom-up 

Gecentraliseerd 

 

Structuur Probleem- 

Oplossing 

Probleem-

Oplossing 

Associatie 

Probleem-

Oplossing 

Probleem-

Oplossing 

 

Protagonist Vrouwelijk (en 

mannelijk) 

Feitelijk 

Blik in camera 

Mannelijk en 

vrouwelijk 

Blik in Camera 

 

Mannelijk en 

vrouwelijk 

‘Familie’ 

Blik in camera 

 

Mannelijk 

Blik naar persoon 

achter de camera 

 

Probleem Lokaal en 

Wijdverspreid 

Nationaal Onduidelijk 

Lokaal én 

abstract 

Nationaal  

Verhalend 

Antagonist In beeld 

Geen stem 

‘Bijgelovig’ 

Abstract 

Niet in beeld 

Geobjectifi- 

ceerd 

Abstract 

Nauwelijks in 

beeld 

Niet in beeld 

Onduidelijk 

Strategie Concreet 

Grassroots 

‘Op maat’ 

Grassroots 

‘Op maat’ 

Herhaling 

Concreet 

Geheim 

Provocerend 

Oppositioneel 

Iets níet doen 

Oppositioneel 

Retorische 

focus 
Pathos, Logos,  

Ethos 

Verklarend 

Pathos, Logos 

 

Pathos 

Activerend 

Pathos, Ethos 

 

Figuur 3: Analyse storytelling en framing   

 Africa Rising Edible City Just Do It On the Objection 

Front 
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wat we willen 

doen 
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maken we mee 

Activisten: dit heb 
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dit doe 
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De analyse heeft verschillende resultaten getoond. Allereerst maken de 

bewegingen zowel gebruiken van frames (zoals injustice frames) als verhalen, en 

deze verhalen worden gebruikt om de beweging tastbaarder te maken. De 

documentaire is in zekere zin verschillende dimensies aan verhalen, die vertelt 

worden door burgers, activisten en het medium zelf. Het gebruik van verhalen 

maakt de beweging ‘echt’ waar feiten dat niet kunnen (Polletta 1998: 148). ‘We act 

not after the kind of categorization that frames imply, but by locating events within 

an unfolding life-story.’ Het verhalend karakter komt in Africa Rising expliciet 

terug in het introduceren van landen, die als hoofdstukken dienen, en in On the 

Objection Front getoond als pagina’s van het fotoboek die worden omgeslagen.  

Hierbij is personificatie essentieel, aldus Polletta, en we zien dit dan ook 

terugkomen in alle vier de documentaires. Door bepaalde activisten als 

hoofdpersonen aan te wijzen en hen hun (persoonlijke) verhaal te laten vertellen, 

wakkert de documentaire niet alleen emoties aan, maar treed ook identificatie op.  

Toch zien we dat deze personificatie in de documentaires gelimiteerd is: de 

documentaires zijn (grotendeels) als een social issue documentaire opgezet. De 

verhalen wijken niet af van het onderwerp en zijn bedoeld om de kijker van het 

gelijk van de beweging te overtuigen.  

Opvallend is dat alleen On The Objection Front meer de persoonlijke 

beleving van de militairen belicht. Zij lijken niet zozeer een verhaal aan de kijker 

te vertellen, maar aan Tsur: ze kijken niet de camera in mijn lijken vragen van de 

filmmaakster te beantwoorden. Dit geeft een meer intieme en bescheidenere 

indruk. Anders dan in Edible City en Africa Rising, die de documentaire gebruiken 

om hun boodschap te verkondigen en de kijker willen beïnvloeden, lijkt On the 

Objection Front een documentaire die de activisten vooral de kans wilt geven hun 

verhaal te doen. Just Do It vertelt een heel persoonlijk verhaal, maar doet dit door 

een activist hun verhaal en persoonlijke ervaring te laten delen. De documentaire 

omhelst zo de subjectieve aard van het verhaal, wat kans biedt voor een 

provocerende en partijdige boodschap.  

De bewegingen maken ook duidelijk gebruik van amplificatiemethoden, 

zoals symbolen, slogans en metaforen. De oproep ‘Just Do It!’ is in zekere zin een 

strijdkreet van de bewegingen Plane Stupid en Climate Camp en staat in direct 
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contact met hun manier van handelen. Dit handelingsperspectief draagt bij aan 

hun tactische identiteit en is misschien wel de belangrijkste speerpunt in hun 

identiteitsformulering. Het is opvallend hoe vaak de vuist in de lucht wordt 

(her)gebruikt om een nieuw logo te maken. In dit opzicht lijkt er een 

gezamenlijke basis te zijn voor grassrootsinitiatieven. In combinatie met de 

constructie van injustice frames en het benadrukken van successen, wordt er een 

succesvol alternatief aangeboden dat al bekend overkomt. ‘Shared Frames (or 

ways of seeing and understanding) give people reasons to act. They also help 

create the conviction that if individuals mobilize they have a chance of success’ 

(MacDonald 2001: 3). 

In de afgelopen drie hoofdstukken heb ik het diagnostische, prognostische 

en motiverende kader geanalyseerd. Hierbij werd duidelijk dat de beweging en 

de documentaire lastig van elkaar te onderscheiden zijn: de een geeft immers de 

ander weer. Hoewel de documentaires op verschillende manieren te werk gaan, 

lijkt de documentaire zich te houden aan duidelijke framingstechnieken van de 

bewegingen. In het volgende hoofdstuk zal ik onderzoeken hoe de beweging 

vanuit de documentaire verschilt met de beweging zoals aangegeven op de site. 

Dit zal leiden tot een duidelijker beeld geven van de bijdrage van de 

documentaire als cultureel artefact aan sociale bewegingen.  
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Hoofdstuk 4 

Wie ben ik? 

Een vergelijking van verhalen 

 

De vier documentaires hebben op verschillende manieren een (nieuw) licht laten 

schijnen op de grassroots bewegingen, waarbij zij door middel van montage, 

kadrering en muziek de kijker proberen te overtuigen, informeren en activeren.  

Stover (2012) stelt dat de documentaire een significante bijdrage levert aan 

de social movement industry, vanwege diens vermogen ideologieën en 

narratieven te construeren. Volgens Globe en Mail (2006) is het ‘oude’ medium 

sinds de jaren ‘00 groeiende. ‘The new millennium has witnessed an audience 

craving reality” (Globe and Mail 2006 in Winton 2010). Realiteit vanuit een 

bepaald perspectief, als het gaat om de documentaires. De vorige hoofdstukken 

hebben immers duidelijk laten zien dat de documentaire door middel van plot, 

muziek en montage de boodschap van de beweging manipuleert. De boodschap 

van de documentaire hoeft daarom niet parallel te staan met de boodschap van 

de beweging zelf.  

Dit hoofdstuk is als het ware een ‘check’ om te kijken wat de documentaire 

toevoegt aan het verhaal van de beweging. De vraag die ik in dit hoofdstuk zal 

beantwoorden is: hoe verhoudt de boodschap en de representatie vanuit de 

documentaire zich met die van de site van de beweging en wat vertelt dit ons over 

de claim van authenticiteit van de beweging?  

Hierbij zal ik de analyse van de documentaire naast publieke, officiële 

uitingen van de bewegingen leggen en hierbij kijken naar opvallende verschillen 

en overeenkomsten. Hiervoor ga ik te rade bij officiële websites en de 

Facebookpagina’s van de bewegingen en initiatieven. Grassrootsbewegingen 

zouden zich vooral op een online en offline netwerk beroepen en dit maakt de 

online pagina’s belangrijk informatieverstrekkers maakt (Castells 2006; Stover 

2012). Sociale media wordt als een belangrijk communicatiemiddel gezien: door 

te kijken naar pagina’s op Facebook wordt de interactieve kant van de beweging 

hopelijk beter zichtbaar. Ook zal ik een blik werpen op Twitter, waarbij ik kijk 

naar welke bewoordingen in de eerste vijf tweets genoemd worden en hoe zij 

zich kort beschrijven.  
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Deze vergelijkende analyse zal als volgt gedaan worden. Ik zal de website 

en Facebookpagina’s van de beweging of de aparte initiatieven onderzoeken. 

Daarbij zal ik onderzoeken  hoe hun (grassroots)strategie en collectieve identiteit 

worden neergezet en hoe (en of) er wordt verwezen naar elkaar en de 

documentaire. Uiteindelijk zal ik de algemene toon van de sites bestuderen. 

Hierbij zijn taal en de lay-out de belangrijkste variabelen. Mochten er geen 

officiële websites zijn van zowel de beweging als de individuele initiateven, dan 

zal ik de eerste vier hits op Google gebruiken. Mijn bevindingen zal ik 

vervolgens globaal vergelijken met de bevindingen uit de beeldanalyse van de 

documentaire.  

 

4.1 Vergelijking documentaire en publieke uitingen 

Africa Rising 

De beweging in Africa Rising lijkt geen eenduidige naam te hebben. In de 

documentaire werd er over ‘een beweging tegen FGM’ gesproken, maar ook op 

internet lijken verschillende namen van toepassing. De eerste hits verwijzen naar 

‘the grassroots movement against FGM’ of ‘Anti-FGM Interventions’ (Østebø & 

Østebø 2014) en in enkele wetenschappelijke teksten wordt er verwezen naar de 

‘anti-FGM movement’ (Toobia 1995; Kirberger, Randalf & Toobia 1995; Sanchez 

2014). Opvallend genoeg is dat de zoekterm op Google voornamelijk verwijst 

naar de documentaire Africa Rising. De initiatieven die in de documentaire 

worden genoemd hebben wel een eigen website.  

De  ‘African-led movement’ is gelijk terug te herleiden naar Equality Now, 

de organisatie die de documentaire heeft geïnitieerd. ‘Equality Now supports the 

work of grassroots groups to end FGM and in particular focuses on the enactment 

and effective implementation of legislation against FGM in relevant countries.’ De 

website van Equality Now (equalitynow.org) introduceert zich als een organisatie 

die tegen het schenden van de rechten van vrouwen over de hele wereld is. 

Onder het kopje ‘Our work’ noemt de organisatie haar missie: ‘to achieve legal 

and systematic change that address the violence and discrimination against 

women and girls around the world’ (Equality Now, ‘Our Work’). Op de site van 

Equality Now is FGM één van de kernpunten naast vrouwenhandel, discriminatie 

in de wet en seksueel geweld. Eén van de acties belichaamt de documentaire 
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Africa Rising (Equality Now, ‘Our Work’, Female Genital Mutilation’). Zo refereren 

de documentaire en de beweging telkens terug naar elkaar. Equality Now is dus 

veel groter dan de beweging tegen FGM alleen en de documentaire belicht dus 

een specifieke taak van de organisatie.  

De organisatie refereert niet alleen naar hun grassrootsactiviteiten, maar 

zijn op verschillende levels aan het werk:  

 

Equality Now has become a standard for activism on the ground where 

we try to translate women’s needs into national, regional and 

international law, policy and practice including through regional and 

thematic coalitions that raise awareness and move the agenda forward. 

 

Hun methoden lopen dan ook uiteen van internationale verdediging tot 

coalitievorming en het mobiliseren van financiële ondersteuning. Op Facebook is 

Equality Now ook erg actief en is internationaal. Verschillende posts van acties 

passeren de revue en vele statistieken over FGM worden getoond, waarbij ze 

refereren wordt gedaan naar #FGM op Twitter (zie screenshot 64).   

Andere initiatieven die in de documentaire naar voren komen zijn lastiger 

te vinden. Tasaru Refuge Centre heeft geen eigen site, maar blogs en artikelen 

refereren er wel naar. De zoekterm verwijst daarnaast weer naar Equality Now, 

die oprichter Agnes Tareyio als partner introduceert (Equality Now, ‘partner 

Profiles’). De Tanzaniaanse non-profitorganisatie Woman Wake Up (wowap.org) 

is een site in de maak, met als missie ‘to promote a positive social attitude towards 

women and children through cultural means and consciousness raising’(WOWAP, 

‘About Us’). Hoewel FGM niet in hun missie naar voren komt, benoemen ze het 

probleem wel uitgebreid onder het kopje ‘About Us’. Zij spreken daarnaast van 

decentralisatie, maar hebben wel verschillende hoofdkwartieren in het land. 

Beide organisaties hebben geen Facebookpagina.  

Elk initiatief lijkt een groter ideaal te behartigen dat vooral met het welzijn 

van vrouwen (en kinderen) te maken heeft. Zo ook Grandmothers against FGM, 

die op het internet als The Grandmother Project (grandmothersproject.org) te 

vinden is.  Op hun site wordt hun missie verwoord als ‘to improve the health and 

well-being of women and children in developing countries by building the 
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capacity of development of development partners to implement culturally 

grounded, grandmother-inclusive and intergenerational community 

programs’(Grandmother’s Project, ‘About Us’). Zij tonen daarnaast een uitgebreid 

programma waarin zij hun acties op organisatorisch en community niveau 

beschrijven. Opvallend is dat Equality Now, of een van de andere initiatieven, 

niet terugkomen in hun lijst met partners (Grandmother’s Project, ‘Partners’). 

Naast Equality Now heeft Grandmother Project als enige een officiële 

Facebookpagina. De organisatie doet, in vergelijking met de andere initiatieven, 

professioneel aan. Equality Now en the Grandmother Project zijn internationaal 

gevestigd: de laatste heeft zelf een globe in de naam verwerkt (zie screenshot 

65).  

Een blik op de sites laat verschillende dingen zien. Allereerst refereren de 

sites weinig naar een beweging tegen FGM, naar elkaar of naar de documentaire 

vanuit de sites zelf. Equality Now heeft wel een directe link naar Africa Rising, 

aangezien zij de initiatiefnemers zijn, en daarmee naar de beweging. Ook 

suggereert de site een relatie met het Tarasu Rescue Centre, al wordt dit initiatief 

niet verder toegelicht. Een belangrijke bevinding is het feit dat alle sites een 

ander doel voor ogen hebben, namelijk het verbeteren van de positie van de 

vrouw in Afrika. FGM is hier een onderdeel van. De meeste initiatieven lijken 

naar hun grassrootsactiviteit ook meer beleidsstrategieën na te leven. De 

beweging, zoals geïntroduceerd in de documentaire, lijkt te bestaan uit een paar 

grote, erkende actoren (Equality Now en the Grandmother Project) en een paar 

lokale projecten.  

 

Edible City 

In Edible City wordt de beweging aangeduid als de Good Food Movement. 

Hoewel er veel gesproken wordt over de Good Food Movement op blogs en sites 

als foodmatters.org, homefarmer.com, familyfarmed.org en 

foodsystems.msu.edu, is er geen site van de beweging zelf te vinden. Daarnaast 

worden verschillende benamingen gebruikt om te verwijzen naar wat dezelfde 

beweging lijkt, zoals de ‘Local Food Movement’, de ‘Local Good Food Movement’ 

of de ‘Good Food Collective’. In het document The Local Food Movement: Setting 
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the Stage for Good Food (2014) worden de waarden van de beweging vertaalt als 

‘healthy, green, fair en affordible’ (Pirog e.a. 2014: 1).    

Hoewel het de beweging aan een eigen site ontbreekt, hebben de meeste 

initiatieven uit Edible City verzorgde en professioneel aandoende sites. Slechts 

twee initiatieven, zoals de Oakland Food Connection en Green Faerie Farms 

beschikken niet over een eigen site, al wordt er wel naar verwezen op blogs en 

nieuwsreportages. Dit roept gelijk de vraag op: is een (eigen) website een 

legitieme verificatie voor het bestaan van een grassrootscollectief of beweging? 

De sites enkele overeenkomsten. Wat allereerst opvalt aan de sites is dat ze 

voor dezelfde kleuren hebben gekozen: oranje en groen springen eruit op zowel 

de site van Roots of Change (rootsofchange.org), City Slicker Farm 

(cityslickerfarm.org) en HOPE Collaborative (hopecollaborative.net). Ze 

gebruiken allemaal een fris pallet van kleuren en verwijzen naar groente en de 

natuur in hun logo. Zo heeft Dig Deep Farms een blaadje in hun naam 

geïncorporeerd (zie screenshot 66), is het logo van HOPE Collaborative een 

appelboom (zie screenshot 67) en is de ‘t’ van Roots of Change vervangen door 

een wortel (zie screenshot 68). Het logo van City Slicker Farms is een 

krijttekening van een stad met een moestuin, wat associaties oproept met 

kinderen (zie screenshot 69). De websites hebben net als de documentaire een 

frisse uitstraling. Toch wordt op geen enkele site het logo van de vuist met de 

maïskolf getoond, die in de documentaire in beeld kwam. Het lijkt erop dat de 

documentaire een uniformiteit tracht te construeren die er in werkelijkheid niet 

is.  

Zij hebben wel eenzelfde insteek: allemaal richten ze zich op organisch, 

eco-vriendelijke voedselproductie. Woorden als ‘sustainability’, ‘resilience’,  

‘local’, ‘community’ en ‘empowerment passeren de revue. Opvallend is dat ze, 

ondanks dat ze zich in dezelfde regio bevinden, niet naar elkaar refereren. 

Slechts één site, Roots of Change, heeft het over een ‘food movement’. Zij 

verwijzen naar hun expertise: ‘we have spent a decade analyzing…’ en ‘the 

power of relationships, strategy and expertise’. De verschillende projecten van 

dit initiatief en de ‘President’s letter’ doen vermoeden dat Roots of Change 

professioneler is opgezet dan de andere initiatieven en een groter bereik 
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hebben. Heeft deze beweging daarmee een grotere radius en dus meer zicht op 

wat de beweging belichaamt? Of construeren zij het idee van een beweging?  

In de documentaire komen alle initiatieven evenveel aan bod en worden ze 

achter elkaar gemonteerd om een gezamenlijk verhaal te construeren. De 

documentaire genereert zo een collectiviteit die voorbij een gezamenlijk doel 

staat: het biedt een uniforme stem aan. De verwijzing naar een meerderheid van 

de bevolking, het trekken van parallellen met Cuba en de shots van mensen die 

protesteren doen vermoeden dat de beweging grootschalig en verspreid is. Toch 

zijn de initiatieven die aan het woord komen allemaal in een specifieke regio 

gelokaliseerd: in Oakland en San Francisco.  

Op Facebook zijn er verschillende communities en open en besloten 

groepen die zich de Good Food Movement of Local Food Movement noemen. Dit 

lijken kleine groepen van mensen die zich inzetten voor gezonder en biologisch 

eten. De pagina’s hebben allemaal een foto van stapels groenten als profielfoto 

en bestaan uit gedeelde informerende bronnen over gezond eten. De meeste 

pagina’s lijken echter al jaren niet meer gebruikt te worden of waren opgezet als 

tijdelijk project. Dit laat de (al dan niet vluchtige) hype en de grassrootsaanpak 

van de Good Food Movement zien: mensen erkennen dat er een beweging is, of 

dopen hun eigen initiatief als beweging, en hebben op lokale basis activiteiten 

gepland.  

De vergelijking roept verschillende vragen op: heeft een beweging een 

eigen site nodig om zich als zodanig te bestempelen? Wanneer mag iets een 

beweging genoemd worden? Als het over een afgebakende naam en eigen site 

beschikt, als de initiatieven zelf over een beweging spreken, wanneer er 

communities zijn die onder dezelfde naam iets opzetten of wanneer het vanaf een 

meta-niveau zo wordt bestempeld? Hoe collectief is zo’n beweging dan? Is een 

beweging puur een netwerk en een ‘zwevend woord’ dat als overkoepelende 

term wordt gebruikt?  Eén ding is zeker: de documentaire suggereert een 

compacter en meer verbonden netwerk van initiatieven dan de sites doen 

vermoeden. 

   

Just Do It 
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De officiële site van Plane Stupid (www.planestupid.com) heeft een sobere layout 

met groene accenten. Het logo springt meteen in het oog: een vuist die een 

vliegtuig vastgrijpt, alsof het uit de lucht gevist wordt (zie screenshot 70). 

‘Bringing the aviation industry back down to earth!’ luidt de slogan. Deze vuist 

refereert duidelijk naar het symbool voor de kracht van de lokale bevolking. 

Onder het kopje ‘About Us’ beschrijft de groep zich in één zin: ‘Plane Stupid is a 

network of grassroots groups that take non violent direct action against aviation 

expansion. […]We organise horizontally, by consensus and without leaders. We 

have groups in London, Glasgow, Brighton, Manchester, Southampton, Leeds, 

Edinburgh and Cambridge.’ Plane Stupid benoemt zich dus niet als beweging, 

maar als een netwerk van activistengroepen. Het gebruik van woorden als 

‘network’, ‘grassroots’, ‘direct action’ en ‘horizontal’ maakt duidelijk dat Plane 

Stupid zegt te voldoen aan de omschrijvingen van een grassrootsinitiatief. 

Wederom komt hier de vraag naar boven wat dan een beweging is en wanneer 

iets ‘slechts’ een netwerk van groepen is.   

Waar de documentaire duidelijk inging op de verschillende acties en 

enkele personen als hoofdpersonen benoemde, lijkt de persoonlijke insteek bij 

de site helemaal verdwenen te zijn. De site geeft acties uit het verleden weer, 

maar de foto’s laten geen herkenbare gezichten zien. De acties worden daarnaast 

aangedragen als een collectieve daad, waarbij geen namen worden genoemd: 

’16 activists of Plane Stupid’ en ‘campaigners from Plane Stupid’. De familiesfeer 

die in de documentaire wordt bewerkstelligd is nergens te bekennen en de 

documentaire wordt überhaupt niet genoemd. Opvallend is daarnaast dat ook op 

de site geen achtergrondinformatie wordt gegeven over het probleem.  

 Climate Camp, of beter gezegd Camp for Climate Action (Schemblach 

2011), heeft een eigen site (climatecamp.org.uk) die niet opent. Op Facebook is 

de groep wel aanwezig: verschillende posts over acties, nieuwe akkoorden en 

successen passeren de revue en vragen de lezer zich aan te sluiten (zie 

screenshot 71). Daarnaast zijn verschillende andere Climate Camps, zoals in het 

Klimakamp in het Duitse Rijnland en een Climate Camp in Amsterdam 

(Klimakamp im Rheinland 2015; ASEED 2015). Opvallend is het logo: de naam is 

lijkt een spandoek te zijn van een installatie van palen, waarop een paar 

silhouetten balanceren. Onder de naam hangen vlaggetjes. Het logo creëert zo 

http://www.planestupid.com/
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een sfeer die ook de documentaire trachtte te benadrukken: dat van een 

feestelijk zomerkamp (zie screenshot 72). Het kampement, zo werd in de 

documentaire ook al duidelijk, is geen groep op zichzelf maar is een ‘gathering´ 

die op verschillende locaties lijkt opduikt.  

 Zowel de Facebookpagina van Camp for Climate Action als die van Plane 

Stupid zijn vrij sober. Plane Stupid wordt als organisatie slechts geïntroduceerd, 

maar wel zijn er enkele communities, zoals Plane Stupid Germany. Zij dragen 

hetzelfde logo en zijn van middelbare leeftijd- een stuk ouder dan de activisten in 

de documentaire dus. Wel posten zij veel informatie artikelen en actie-updates. 

Met websites die niet werken of niet actief lijken en sobere facebookpagina’s, 

lijkt het erop dat de activisten een andere methode gebruiken. Een vluchtige blik 

op Twitter geeft verschillende pagina’s met kleurrijke foto’s en veel activiteit. 

Wellicht past deze aanpak beter bij het initiatief vanwege hun vluchtige en 

geheimzinnige aanpak.  

 

On the Objection Front 

De officiële site van Courage to Refuse (seruv.org) volgt de kleuren van de 

Israëlische vlag: wit en blauw (zie screenshot 73). Ook hun logo refereert naar 

de vlag: het is een getekende Israëlische ster die van onder is afgebroken door 

een Hebreeuwse tekst. Hierdoor doet de ster aan als een opkomende of 

ondergaande zon. Samen met verschillende foto’s is het logo de enige illustratie 

op de site.  

 De site opent met het verhaal over de oprichting van de beweging, die in 

het kort de beweegredenen en het proces belichten. Onder het kopje ‘About Us’ 

is een tekst te vinden over de beweging, die de titel ‘Why Refusal to serve the 

Territories is Zionism’ draagt. Deze tekst laat, samen met het logo, de 

nationalistische trots zien van de beweging. Zo vergelijken zij hun daden met 

waarden van het zionistische gedachtengoed:  

 

It was the selflessness and determination of the members of Courage to 

Refuse that won a warm place for the movement in the hearts of many 

Israelis. Their act of self- sacrifice, their willingness to serve prison 
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terms in order to voice their cry of distress opened the eyes of many 

who have been morally blinded by fears and pain of war and terrorism.  

  

De site lijkt daarbij onmiddellijk de lezer te willen overtuigen van hun zaak door 

middel van een verhaal. Door het benoemen van de Combatant’s Letter als ‘one 

of the most shocking letter ever written about the IDF’ stelt dat de beweging 

pioniers zijn en een conflictueuze relatie aangaan met de Israel Defense Forces.  

Hoewel de documentaires ook blijk geeft aan een trotse houding van de 

soldaten tegenover hun zionistische opvoeding, gaven de verhalen en de heftige 

reacties van politici en derden ook een opvallend negatief beeld. Op de website 

zijn deze negatieve beelden weggelaten en zoekt de beweging juist naar 

aanknopingspunten met het Zionisme.  

Dit kan betekenen dat de documentaire een andere (wellicht meer 

kritische) insteek heeft dan de beweging of dat een ander publiek aan wordt 

gesproken. On the Objection Front (2005) is daarbij gemaakt in een vroeg stadium 

van de beweging, die in 2002 begon. De website heeft wellicht inmiddels een 

ander doel aangenomen. Hij lijkt bijvoorbeeld bedoeld te zijn om mensen aan te 

sporen tot participatie. Waar de film meer vanuit een open blik naar de beweging 

kijkt en verschillende kanten van het verhaal laat zien, haalt de officiële site 

verschillende argumenten aan waarom dienstweigering juist is en wel binnen het 

straatbeeld van Israël past. ‘[T]he word seruv (the Hebrew word designating 

refusal), which a few years ago was synonymous with treason, has won its place in 

the Israeli political discourse as a legitimate and sound act of civil awareness.’ De 

beweging verplaatst zich zo van een marginale positie naar een geaccepteerde 

en erkende positie binnen de samenleving.  

De site is een combinatie van kwantitatieve vooruitgang en kwalitatieve 

diepgang in hun strategie. Zo hebben ze een lijst met namen opgesteld die zich 

hebben aangesloten; bij enkele namen is een icoontje geplaatst die verwijst naar 

hun persoonlijke ervaring (zie screenshot 74). Ook worden onder het kopje 

‘FAQ’ kritische vragen gesteld die een refuseniks vervolgens beantwoordt, als 

‘Refusal is illegal- how can you justify your act?’ Zo worden consequenties, 

strategieën en motieven verder uitgelegd. On the Objection Front is minder 

praktisch ingesteld en is vooral een documentaire die zich beroept op 
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persoonlijke verhalen en interviews met omstanders om het verhaal over te 

brengen.  

De lijsten van namen tonen een collectief aan en laten de verspreiding van 

de beweging zien. Toch lijkt de beweging niet gedecentraliseerd te zijn, een 

kenmerk dat wetenschappers veelal aan de sociale beweging koppelen. De lijst 

met namen van de weigerende soldaten zijn Israëlisch, en hoewel de supporters 

van de beweging uit alle windstreken komen, zijn ze gefocust op het weigeren 

van dienst met betrekking tot de bezetting van Palestina.  

Opvallend is dat de openbare groep op Facebook van Courage to Refuse9  

vrijwel geheel in het Hebreeuws is geschreven (zie screenshot ). Hierdoor 

betrekt de pagina bepaalde mensen en sluit het anderen buiten. Dit is dan ook 

een duidelijk verschil met de website en de documentaire: deze lijken 

internationaal publiek te willen trekken, terwijl de Facebookpagina meer lokaal 

georiënteerd lijkt en voor de ingroup bedoeld is. De pagina is met vijf posts in 

2015 niet zo actief vergeleken eerdere jaren en de laatste updates zijn vooral 

door één persoon geplaatst. Ze betreffen informatie artikelen van filmpjes en 

acties, die in enkele gevallen voorbij de Israëlische stituatie gaan en betrekking 

hebben op militarisme in het algemeen.  

De beweging stelt vanuit een marginale positie in de samenleving te 

streven naar sociale verandering. De term ‘grassroots’ wordt echter niet 

vernoemd, noch worden woorden als ‘netwerk’, bottom-up’ of ‘lokaal’ gebruikt. 

Wel benoemt de site strategieën als demonstraties, culturele evenementen en het 

ondertekenen van petities en andere vormen van publieke educatie. Toch roept 

het een vraag op: wanneer is een beweging grassroots? Wanneer de beweging 

zelf stelt dat dat zo is? Aan hoeveel criteria moet een beweging voldoen wil het as 

grassroots doorgaan? 

 

4. Terugblik: Authenticiteit 

In dit hoofdstuk is er nader ingegaan op de verhouding tussen de documentaires 

en de (officiële) sites van de beweging of de initiatieven. Hierbij heb ik getracht 

antwoorden te vinden op de vraag hoe de representatie vanuit de documentaire 

                                                 
9 Ometz leSarev, de Hebreeuwse naam, betreft op Facebook slechts uitleg over 

de organisatie en is geen daadwerkelijke Facebookpagina.  
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zich verhoudt met de publieke, officiële uitingen van de beweging en wat dit 

vertelt impliceert over de claim van authenticiteit van de beweging en de 

documentaire.  

De analyse van de sites en het vergelijken met de documentaires roept 

veel vragen op. Er lijken wat duidelijk discrepanties te zijn tussen de 

representatie van de beweging en de documentaire. Allereerst suggereert de 

documentaire een beweging en een collectiviteit, maar lijkt dit naar aanleiding 

van de websites en Facebookpagina’s nauwelijks het geval te zijn. Van zowel de 

Good Food Movement als de Anti-FGM Movement is er geen (officiële) site te 

bekennen en de initiatieven refereren zelden naar elkaar. Hoewel ze vrijwel 

allemaal een eigen netwerk aanboren, worden de initiatieven uit de 

documentaire slechts enkele keren benoemd als partners.  
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 figuur 5: vergelijking publieke uitingen en documenatire 

 

Dit roept de volgende vraag op: wanneer is iets een beweging? De Afrikaanse 

initiatieven worden wel als beweging aangegeven maar lijken niet allemaal 

samen te werken. Zij hebben hun eigen aanpak en hun eigen netwerk, zo lijkt het. 

Wel hebben ze een soortgelijke insteek: is dat dan voldoende om iets als een 

beweging te bestempelen? De vraag is of een dergelijke mate van connectiviteit 

noodzakelijk is om als beweging valide te zijn. Het benoemen van een beweging 

lijkt bij deze voorbeelden eerder van een afstand te gebeuren en als label te 

fungeren, dan dat er op lokaal gebied doelbewust als beweging gewerkt wordt.  

Climate Camp en Plane Stupid zetten daarnaast zich niet als beweging, maar 

meer als grassroots activistengroepen neer. Zij hebben echter wel een netwerk 

dat allemaal onder dezelfde naam, op verschillende locaties doorgaat. Is een 

beweging iets dat onder een gedeelde noemer aan het werk gaat? Als dit zo is, 

lijken Climate Camp en Plane Stupid juist meer van een beweging weg te 

hebben. Opvallend is dat Courage to Refuse, die zich expliciet een beweging 

noemt, meer wegheeft van deze activistengroepen dan de bewegingen in Africa 

Rising en Edible City. Zij opereren vanuit één naam en hebben geen duidelijke 

partners. Ze zijn ontsprongen uit een groep initiatiefnemers en lijken 

gecentraliseerd te werk te gaan, waarbij ze supporters hebben over de hele 

wereld.  

 De documentaires genereren dus een gevoel van connectiviteit en 

collectiviteit die in werkelijkheid niet het geval blijkt. In feite construeren zij de 

beweging. Dit lijkt het duidelijkst bij Edible City en Africa Rising. Het lijkt erop dat 

niet zozeer de authenticiteit van de initiatieven, maar van de ‘beweging’ an sich 
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(en daarmee de documentaire) hier geproblematiseerd wordt. Toch is het 

bestudeerde materiaal niet de beweging zelf. Is een site een legitieme manier om 

te controleren of iets een beweging is, of een initiatief? Climate Camp, Food 

Collective en het Tasaru Centre hebben geen eigen site maar worden wel veel 

door externe bronnen aangehaald. Zijn zij mogelijk te ‘grassroots’ en kleinschalig 

om een eigen site te hebben? De documentaire geeft de initiatieven die niet 

makkelijk te vinden zijn op internet een gezicht en koppelt ze aan grotere, reeds 

erkende organisaties.   
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Conclusie 

 

Although documentaries are just one form of social movement 

messaging, they are a significant, successful way activists advance 

social justice causes via the framing of their own messages (Stover 

2012: 58). 

Stover bejubelt de documentaire om haar gave om boodschappen over te 

brengen en verhaallijnen te construeren (2012: 58). Frankham voegt hieraan toe 

dat documentaires een bijdrage leveren aan wat in het publieke geheugen blijft 

hangen en dus deel van de geschiedenis wordt (z.d.: 3). In dit onderzoek is het 

belang en de bijdrage van de documentaire als cultureel artefact onderzocht. De 

volgende onderzoeksvraag vormde daarbij de rode draad van deze scriptie: Hoe 

representeren documentaires grassrootsbewegingen en hoe dragen documentaires 

bij aan de constructie (van het verhaal) van deze bewegingen?  

Door de analyse van de documentaires, en de vergelijking met de 

publieke, officiële uitingen van de bewegingen, is er meer duidelijk geworden 

over verschillende concepten die in het wetenschappelijke veld nog onduidelijk 

waren. De noties van collectieve identiteit, de ‘grassroots’ en de verhalende 

capaciteiten van de beweging en de documentaire zijn onder de loep genomen 

en verhelderd of geproblematiseerd. Uit de analyses zijn verschillende 

conclusies getrokken, die samen de onderzoeksvraag beantwoorden.  

 

5.1 Collectieve identiteit 

De constructie van collectieve identiteit is essentieel voor beweging omdat het 

een gevoel van eendracht en solidariteit. In dit onderzoek is gekeken naar hoe 

collectieve identiteit gestructureerd wordt en gerepresenteerd wordt.  

Allereerst is duidelijk geworden hoe collectiviteit door de documentaire 

wordt geconstrueerd. Middels eenzelfde stijl belichting en muziek creëren de 

documentaires een suggestie van continuïteit en eenheid. Het achter en door 

elkaar monteren van verhalen die op elkaar aansluiten suggereert daarnaast een 

dialoog en samenwerking tussen de initiatieven.  
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Hoewel ze van grootte en structuur verschillen, blijken de initiatieven die 

onder de beweging vallen echter minder in contact met elkaar te staan dan de 

documentaires suggereren. De vergelijking met de websites van de organisaties 

achter de documentaires bevestigt echter een discrepantie en laat zelfs zien dat 

de initiatieven niet of nauwelijks een relatie met elkaar aangaan (of dit in ieder 

geval niet benoemen). De activisten in de documentaires spreken in bijna alle 

gevallen van een ‘movement’ (behalve in Just Do It)  maar dit woord komt in de 

online uitingen nauwelijks voor. Zelfs bepaalde iconen die een collectief 

suggereren, zoals de vuist met de maïskolf in Edible City, komen niet terug in de 

publieke uitingen en de initiatieven verwijzen niet naar elkaar. De collectieve 

geest die de documentaires representeren lijkt daarom eerder te rusten op een 

collectiviteit op het gebied van een gezamenlijke visie en niet op een netwerk en 

gevoel van saamhorigheid. 

Dit roept een vraag op die interessant kan zijn voor vervolgonderzoek: in 

hoeverre kan iets een collectief genoemd worden wanneer de 

gemeenschappelijke deler alleen een visie lijkt te zijn? Wat zet 

documentairemakers en activisten aan tot het construeren van een nieuwe 

werkelijkheid in de media? De documentaires dragen als cultureel artefact dus 

bij aan het collectieve bewustzijn van zowel de participanten als buitenstaanders 

en de constructie van een beweging, die mogelijk nog niet eens bestond voor de 

documentaire.  

 

5.2 Grassroots en sociale bewegingen 

De analyse van de documentaires roept enkele vragen op wat betreft het concept 

grassroots en hoe het gekoppeld is aan de sociale beweging.  

De eerste vraag heeft te maken met de categorisatie van de termen sociale 

beweging, grassroots en/of activistengroep. De documentaires die onderzocht 

zijn verklaarden ofwel grassroots, ofwel een beweging, ofwel beiden te zijn, maar 

hun verklaring brengt wat problemen met zich mee. Zo voldoet Courage to 

Refuse, die zich nooit expliciet grassroots noemt, aan veel van de criteria die zijn 

aangegeven in de literatuur. Zo tonen zij een horizontale, democratische 

structuur, het initiatief van burgers en een oppositioneel karakter.  
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Plane Stupid en Climate Camp zeggen daarnaast geen beweging maar 

twee activistengroepen te zijn. Toch tonen zijn veel karakteristieken van een 

sociale bewegin 10 : ze voeren acties uit om sociale verandering te 

bewerkstelligen, waarbij ze strijden tegen een duidelijk gedefinieerde opponent 

en ze hebben een informeel netwerk dat inmiddels is uitgebreid naar 

verschillende landen. De groepen verwijzen daarnaast naar elkaar en de 

binnenlandse en buitenlandse initiatieven opereren onder dezelfde noemer: ze 

hebben dus een heldere collectieve identiteit (Porta 2006). De anti-FGM 

beweging en de Good Food Movement bestaan daarnaast echter uit losse 

organisaties die niet deel lijken te zijn van elkaars netwerk. Wat is dan een 

sociale beweging en wanneer is iets grassroots? De concepten lijken door elkaar 

heen te lopen en te versmelten. Maakt dit ‘grassroots’ dan vooral een 

trendgevoelig etiket dat te pas en te onpas wordt gebruikt?  

De ‘nieuwe’ grassrootsbewegingen worden vooral geroemd om hun netwerk 

dat mede mogelijk wordt gemaakt door het gebruik van sociale media (Juris 

2007; Sandoval 2005). De vergelijking van de documentaires en andere publieke 

uitingen van de initiatieven toont echter aan dat de initiatieven niet rechtstreeks 

met elkaar verbonden zijn. Ook opereren de bewegingen opvallend lokaal. 

Daarnaast beweren de bewegingen (in ieder geval in Just Do It, On the Objection 

Front en Edible City) geen herkenbare leiders te hebben en non-hiërarchisch 

georganiseerd te zijn, maar introduceert de documentaire wel bepaalde figuren 

of instanties als belangrijke actoren (zoals de organisatie Equality Now en 

activisten Efua Dorkenoo en Agnes Tareyo in Africa Rising en oprichter David 

Zonshein in On the Objection Front). Dit roept de vraag op hoe non-hiërarchisch 

en gedecentraliseerd deze bewegingen daadwerkelijk zijn.  

De bevindingen in dit onderzoek laten dus zien dat aan de term grassroots 

bepaalde karakteristieken verbonden zijn die niet iedere grassrootsbeweging 

lijkt te bezitten en bewegingen die zich niet expliciet als zodanig bestempelen 

juist wel. Daarnaast toont het ook aan dat er een zekere overlap is tussen de 

karakteristieken van sociale bewegingen en de grassrootsaanpak, wat een 

duidelijk onderscheid problematiseert. Dit roept de vraag op wat de term 

                                                 
10 Diani (2011) definieert de sociale beweging als ‘netwerken van informele interactie van 

individuen, groepen en/of organisaties, die betrokken zijn met politieke of culturele conflicten op 

basis van een gedeelde collectieve identiteit.’ 



118 

 

‘grassroots’ nu echt toevoegt en of het meer een trendgevoelig concept betreft. 

Het is aan verder onderzoek om hierop in te gaan. 

Een laatste opvallende bevinding is het feit dat er nauwelijks een woord wordt 

gerept over sociale media in de documentaires of op de websites. Naast het 

nieuws worden andere mediavormen wel benoemd, maar die belichamen in 

bepaalde gevallen vooral als oppositie. Dit kan betekenen dat de gekozen 

bewegingen achterlopen op de eigenschappen die in de literatuur worden 

beschreven. Een andere verklaring, die waarschijnlijker is, is dat de 

documentaires dusdanig oud zijn dat deze ontwikkelingen niet meer vastgelegd 

zijn. In het vierde hoofdstuk werd echter duidelijk dat sociale media kanalen als 

Facebook en Twitter wel degelijk gebruikt worden en in sommige gevallen zelfs 

verder ontwikkeld zijn dan de site. Hier is dus een ontwikkeling zichtbaar, die 

ook kan verklaren dat er minder naar de documentaire wordt verwezen.  

  

5.3 Storytelling en de bijdrage van de documentaire 

Dat documentaires de realiteit op een bepaalde manier manipuleren om een visie 

over te brengen, is al erkend (Nichols 2010; Bordwell & Thompson 2010). De 

verhalende en retorische kracht van de documentaire is het abstracte zichtbaar 

maken en het specifieke uitdiepen om blik te werpen op een algemene zaak 

(Nichols 2010).  

De analyse heeft enkele verschillen blootgelegd tussen de uitingen van de 

beweging en die van de documentaire. De documentaire construeert een verhaal 

waarbij bepaalde hoofdpersonen worden geïntroduceerd die een verhaal 

vertellen en een kijkje in hun wereld bieden. De websites en facebookpagina’s 

zijn praktischer en meer gestructureerd ingericht: ze werken met duidelijke 

afbakeningen en duidelijke richtpunten, terwijl de documentaires juist proberen 

juist over te brengen of een context te bieden om de kijker te overtuigen. De 

verhalen van de jeugdwensen van de refuseniks en de teleurstelling hierin, wekt 

associaties op met de eigen kinderdromen van de kijker. Zo confronteert de blik 

van de Afrikaanse meisjes die de camera in kijken of deze juist ontwijken de 

kijker met een wereld waar hij of zij misschien normaal heel ver van af staat. De 

documentaires geven de activisten, en de bewegingen, een gezicht.  
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Een belangrijk waarde van de documentaire is dat het pretentie heeft  de 

realititeit te tonen. Het medium suggereert authenticiteit, maar kan in feite 

dezelfde middelen toepassen als een fictionele film. Waar de kijker op de 

websites van de initiatieven verwacht wordt een overtuigende retoriek te treffen, 

wordt er in de documentaire niet meteen vanuit gegaan- deels omdat de 

documentaire als een onafhankelijk en authentiek medium wordt gezien. Dit 

maakt dat de documentaire op een subtiele wijze kan overtuigen. In het geval van 

de anti-FGM beweging en de Good Food Movement lijken de documentaires een 

werkelijkheid en de beweging zélf te scheppen. Just Do It en On the Objection 

Front zorgen voor het emotioneel beladen en het oproepen van begrip voor een 

reeds bestaande beweging of groep. Het verschil tussen de documentaire en de 

publieke online uitingen zit hem toch vooral in het beeldende en verhalende 

aspect. Humor, gezelligheid of leed krijgen meer draagkracht door de 

combinatie van muziek, beelden en tekst.  

De documentaires hebben echter twee belangrijke zwaktepunten 

vergeleken de online kanalen: zij zijn niet interactief en ze zijn van relatief lange 

duur. De documentaires dienen in dit opzicht vooral als achtergrond informatie 

voor de reeds geïnteresseerden. Ze bieden echter geen duidelijk 

handelingsperspectief voor deelnemers en passen hun inhoud niet aan op dat wat 

de kijker wil weten. Dit maakt een website, Facebookpagina of Twitteraccount 

makkelijker en efficiënter.  

Mogelijk is dit ook de toekomst voor social issue documentaires die 

grassroots bewegingen representeren. Abrash en Winton zijn van mening dat er 

momenteel nieuwe documentairevormen ontstaan die vluchtiger, interactiever en 

toegankelijker zijn. Zij worden daarnaast door burgers gemaakt en stimuleren zo 

participatie. Voor volgend onderzoek zou het interessant zijn te kijken hoe de 

documentaire zich heeft aangepast om de nieuwe generatie activsiten aan te 

spreken en hoe bewegingen de documentaire dan inzetten.  
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5.4 Vervolgonderzoek 

Dit onderzoek heeft als doel noties als grassroots en collectiviteit te verduidelijk 

en eventueel te problematiseren en de bijdrage van de documentaire in de 

identiteitsconstructie van de beweging voor een deel bloot te leggen. Hierbij is 

gekeken naar de vier documentaires als construerende teksten die vorm kunnen 

geven aan ideologieën en narratieven.  

Een beeldanalyse is echter altijd standplaatsgebonden en is daarmee 

gebaseerd op cinematografische kennis en eigen interpretatie. Door hierop te 

wijzen en de persoonlijke associaties tot een minimum te brengen, heb ik 

geprobeerd de subjectiviteit te legitimeren. Het onderzoek heeft daarnaast een 

specifieke focus op documentaires gehad en biedt daarom ruimte voor verder 

onderzoek. Zo zijn de motieven van de filmmakers in dit onderzoek niet 

nadrukkelijk meegenomen en de verhouding tussen de bewegingen en 

documentairemakers kan een interessant subject zijn voor vervolgonderzoek.  

Er is daarnaast specifiek gekeken naar de constructie van een boodschap 

en de beweging. Maar heeft de documentaire ook daadwerkelijk impact gehad? 

Een goede campagne is vereist om van een documentaire een activerende actor 

te maken, aldus Patricia Finneran in Documentary impact: Social Change Through 

Storytelling (2014). Hoe bewegingen documentaires of andere media inzetten in 

een campagne kan mooi voer voor volgend onderzoek zijn.    

 De vergelijking met de websites en de Facebookpagina’s heeft een tipje 

van de sluier opgeworpen over de communicatiemiddelen van bewegingen en 

hoe zij zichzelf profileren. Dit onderzoek genereert wellicht meer begrip over de 

constructie en overtuigingstechnieken van sociale bewegingen, maar zal gezien 

moeten worden in een groter geheel. De sociale bewegingindustrie is immers 

een netwerk vol actoren en alleen het bestuderen van de culturele artefacten zal 

slechts in bepaalde mate duidelijkheid scheppen. Er kan nog gekeken worden 

naar wie de documentaires kijken en hoe zij informatie eruit filteren en 

meenemen in hun acties.  

 ‘Now there’s a grassroots activism movement…’ begon Efua Dorkenoo in 

Africa Rising in 2009m toen er nog slechts sprake was van wat losse initiatieven 
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met dezelfde insteek. Zo zie je maar dat het allemaal kan beginnen met een zo’n 

statement in de media.  
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