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Inleiding 

 

Op een verder onbeduidende zondagochtend in mei waren er in totaal meer dan dertig mensen 

aanwezig op de set voor de opnames van een korte film. Dertig mensen, die stuk voor stuk op de 

hoogte waren van hun eigen, specifieke taak, stonden te wachten op het sein dat zou betekenen dat 

de opnames van start waren gegaan. Drie cameramensen zouden ervoor zorgen dat de belichting en 

scherpte van de camera’s vanuit verschillende standpunten goed waren ingesteld. Zes assistenten 

stonden op dat zelfde moment op zes verschillende locaties met afzetlint en fel oranje 

verkeershesjes  paraat om de weg af te zetten zodra de opnames zouden beginnen. Twee assistenten 

bevonden zich vlak naast de camera’s, met als enige doel het beschermen van de filmstatieven. Op 

het moment suprême zou één van deze camera’s op een filmstatief over een filmrails van vier meter 

voort geduwd worden, in een trage beweging die in totaal niet meer dan negentien seconden zou 

duren. De tien koorleden van een kamerkoor, de dirigent incluis, moeten zich zo vlak voor de eerste 

opnames enigszins opgelaten hebben gevoeld. In de filmbeelden, die maanden van tevoren waren 

uitgedacht en uitgetekend, zouden uiteindelijk driehonderd schapen een typische, nietszeggende 

fietstunnel in en uit lopen, ergens in een buitenwijk in Groningen. Tot zover een enigszins 

opmerkelijke, maar niet totaal ondenkbare situatie, ware het niet dat het koor op dat moment op 

diezelfde plek een moderne versie van het liedje ‘Slaap Kindje, Slaap’, geschreven voor sopraan, alt, 

tenor en bas, ten gehore bracht.  

De hier omschreven situatie is een momentopname van een reeks kunstmatige ingrepen die 

uiteindelijk hebben geresulteerd in het verschijnen van een serie filmbeelden op een wit doek. 

Hoewel de schapen door de tunnel lopen en het koor haar lied zingt, lijkt de kunstmatigheid van deze 

ingrepen op een bepaalde manier verdwenen te zijn uit gebeurtenissen die uiteindelijk in de film 

plaatsvinden. De manier waarop de camera beweegt en hoe deze beweging samenhangt met het 

moment waarop de sopranen hun partij inzetten, lijkt het publiek als vanzelfsprekend te ervaren. De 

gegeven omschrijving van de filmset is eerder illustratief voor de manier waarop doorgaans wordt 

gedacht over het geven van een ‘kijkje achter de schermen’, in dit geval de coulissen van de film die 

ik onlangs heb geregisseerd voor mijn afstuderen aan de Academie Minerva. De filmische constructie 

die schuilgaat achter iedere film bereikt in feite nooit het bewustzijn van de toeschouwer wanneer 

deze naar een film kijkt, lijkt hier de boodschap te zijn. Het zou het publiek toch ook worst wezen of 

er een assistent op een paar centimeter van de camera af stond om te voorkomen dat een schaap 

tegen het statief aanliep. Zolang het niet op beeld te zien is, bestaat het niet. Toch? 

Martin Seel, hoogleraar filosofie aan de Johann Wolfgang Goethe Universiteit in Frankfurt, 

constateert dat er behoefte is aan een fenomenologie die de complexiteit van de filmervaring beter 

tot zijn recht laat komen. Seel legt in ‘Realism and Anti-Realism in Film Theory’ (2008) uit dat een 

omschrijving van datgene wat de toeschouwer ervaart wanneer deze naar een film kijkt van een 

complexere aard zou moeten zijn dan de omschrijvingen die doorgaans aan de filmervaring worden 

toegeschreven. Omdat de cinematografische opbouw niet als zodanig wordt waargenomen in de 

filmgebeurtenissen zelf, is wellicht het idee ontstaan dat zij geen rol speelt in de beleving van de film. 

Dat wat de filmervaring volgens Seel kenmerkt, echter, is het ontstaan van een dubbel bewustzijn dat 

zich zowel richt op de verbeelding van de filmwerkelijkheid als de manier waarop deze werkelijkheid 

wordt verbeeld. De film is niet een simpele vorm van illusie waarbij de toeschouwer dat wat wordt 

waargenomen voor waar aanneemt, zoals bij een goocheltruc het geval is. Bij film is iets anders aan 

de hand: de kunstmatige ingrepen die achter de schermen hebben plaatsgevonden, worden wel 
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degelijk op een bewuste manier ervaren. We kunnen ons als publiek tegelijkertijd bewust zijn van de 

werkelijkheid in de film en de werkelijkheid waaruit die film is opgebouwd. De filmbeleving is daarom 

een beleving van de ruimte in de bioscoop en een beleving van de ruimte in de film, die simultaan 

worden opgeroepen in het bewustzijn van de kijker. Dit dubbele bewustzijn vormt het fundament 

waarop Martin Seel zijn fenomenologie van de bioscoopervaring uiteen zet.  

Hiermee is echter nog niet alles gezegd. Martin Seel doet namelijk met zijn fenomenologie van de 

bioscoopervaring tevens een uitspraak over de fenomenologie van het menselijk bewustzijn. 

Wanneer de bioscoopervaring gepaard zou gaan met een zeer specifieke vorm van het bewustzijn, 

namelijk de veronderstelde verdubbeling ervan, dan zou het een logische volgende stap zijn om te 

onderzoeken in hoeverre deze fenomenologie aansluit bij de meer psychologische beschrijvingen die 

betrekking hebben op de ervaring van een verdubbeld bewustzijn. Binnen de 

wetenschapsfilosofische traditie van de cognitie wordt een verdubbeling van het menselijk 

bewustzijn doorgaans omschreven met de term out of body experience (OBE). Dit is een ervaring die 

wordt omschreven als het idee waarin men ervaart op twee plekken tegelijkertijd te zijn. Veelal 

wordt er een klassiek onderscheid gemaakt tussen een mentaal zelfbewustzijn en een lichamelijk 

zelfbewustzijn, waarin het subject zijn of haar lichaam ervaart vanuit het mentale zelf, zonder dat dit 

mentale zelf zich in het lichamelijke zelf bevindt. Volgens Glenn Carruthers, postdoctoraal 

onderzoeker aan de Macquarie University in Sydney, is dit een te simplistische weergave van de OBE. 

In zijn essay ‘Who am I in out of body experiences? Implications from OBE’s for the explanandum of a 

theory of self-consciousness’ (2013) legt hij uit dat OBE’s vaak van een complexere aard zijn, waaruit 

blijkt dat het klassieke onderscheid tussen lichaam en geest in veel gevallen ontoereikend is. 

Carruthers stelt voor om uit te gaan van drie vormen van zelfbewustzijn: sense of embodiment, sense 

of ownership en sense of subjectivity. Hiermee introduceert hij een nieuwe fenomenologie van het 

bewustzijn, met het doel de ervaring van het dubbele bewustzijn beter tot zijn recht te laten komen. 

Hoewel deze twee belevingen, de filmervaring en de OBE, normaal gesproken niet met elkaar in 

verband worden gebracht, vertonen zij een aantal opvallende overeenkomsten, waarvan de 

belangrijkste het ontstaan van de ervaring van een dubbel bewustzijn is. Het is mijn intentie om te 

onderzoeken in hoeverre deze twee vormen van verdubbeld bewustzijn met elkaar in verband 

kunnen worden gebracht. Door de filmtheoretische fenomenologie van het dubbele bewustzijn te 

vergelijken met de cognitief-psychologische fenomenologie van het dubbele bewustzijn, ontstaat er 

ruimte om ons begrip van het dubbele bewustzijn te verhelderen, aan te vullen en mogelijk te 

corrigeren. Beide fenomenologiën berusten op omschrijvingen die gebaseerd zijn op een bepaalde 

ervaring, waarbij men in het ene geval spreekt van de toeschouwer en in het andere geval van het 

subject. Beide auteurs verklaren de klassieke omschrijvingen van een specifieke perceptuele ervaring 

als ongegrond, waarbij zij allebei uitgaan van een meer complexe benadering van het dubbele 

bewustzijn. Deze scriptie zal daarom niet alleen bijdragen aan ons begrip van het medium film, maar 

ook van ons begrip van de werkelijkheid. Hij zal tevens bijdragen aan een lange filosofische discussie, 

die wellicht is begonnen bij Plato en zijn omschrijving van de grotervaring.  

Gezien het bijzondere aspect van de cinema-ervaring is het van belang om te onderzoeken of er 

daadwerkelijk parallellen bestaan tussen een filmtheoretische fenomenologie van het dubbele 

bewustzijn en een cognitieve fenomenologie van het dubbele bewustzijn. Met deze scriptie zal 

worden getracht een manier te vinden om de filmtheoretische en de cognitief-psychologische 

fenomenologie van het dubbele bewustzijn met elkaar te verbinden. Door de filmtheorie van Martin 
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Seel te bespreken aan de hand van recent onderzoek van Glenn Carruthers naar OBE’s, ontstaat er de 

ruimte om Seels notie van het dubbele bewustzijn in verband te brengen met Carruthers notie van 

het dubbele bewustzijn. De centrale vraag die hierbij gesteld zal worden is de volgende: in hoeverre 

is de ervaring van het verdubbeld bewustzijn dat onderdeel is van Seels benadering van de cinema-

ervaring in verband te brengen met de ervaring van het verdubbeld bewustzijn dat onderdeel is van 

Carruthers benadering van de OBE? Daarbij zal aandacht worden besteed aan een aantal deelvragen, 

namelijk wat de filmtheorie van Martin Seel inhoudt, wat binnen deze context wordt verstaan onder 

de termen realisme, anti-realisme,  illusionisme, film en bewustzijn, wat de theorie van Carruthers 

precies inhoudt en in welke psychologische context het onderzoek van Carruthers geplaatst kan 

worden. Het eerste hoofdstuk zal een beschrijving bevatten van Seels ideeën over film en bewustzijn. 

Het tweede hoofdstuk bevat een beschrijving van de psychologische theorie van Carruthers, waarna 

zal worden gekeken in hoeverre er overeenkomsten en verschillen zijn tussen Carruthers cognitieve 

theorie en Seels filmtheorie, om van daaruit antwoord te geven op de hoofdvraag. 
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Een filmtheoretische fenomenologie van het dubbele bewustzijn 

In het essay ‘Realism and Anti-Realism in Film Theory’ (2008) bespreekt Martin Seel drie 

filmtheoretische uitgangspunten die sinds het ontstaan van de film een prominente rol hebben 

gespeeld in het debat omtrent de fenomenologie van het medium. Hij onderzoekt in hoeverre deze 

uitgangspunten de esthetische potentie van het medium film tot zijn recht laten komen, waarbij het 

niet zijn intentie is om een uitspraak te doen over de eigenschappen een specifiek filmgenre, als wel 

om te illustreren met welke interpretatie de algemene werking van het medium het best omschreven 

zou kunnen worden. Hij richt zich hierbij wel op een specifieke verschijningsvorm van de film, de 

feature film zoals die in de bioscoop wordt vertoond, die daarom ook de focus van deze scriptie zal 

vormen. In hun poging de cinematografische constructie van het medium film te omschrijven, zijn 

het realisme en het anti-realisme binnen het filmtheoretische debat hoofdzakelijk elkaars tegenpolen. 

Deze uitersten zijn volgens Seel allebei onhoudbaar, omdat zij ieder op een andere manier een 

essentieel aspect van het medium film onderbelichten. Het illusionisme daarentegen neemt een 

positie in die zowel realistische als anti-realistische filmtheoretische elementen met elkaar weet te 

verenigen, maar volgens Seel desalniettemin gebaseerd is op een onjuiste aanname. Alvorens Seels 

eigen positie te introduceren, een vorm van indeterminisme, volgt daarom eerst een beschrijving van 

de overeenkomsten en verschillen tussen deze drie filmtheoretische benaderingen, zoals deze door 

Martin Seel worden gedefinieerd. Zij vormen het fundament waarop Seel zijn eigen visie over de 

werking van de bioscoopfilm uiteen zet. Zij zijn daarom essentieel voor de formulering van het 

vermeende ontstaan van het dubbele bewustzijn dat volgens Seel met de filmervaring gepaard gaat.   

 

Realisme 

 

De realistische benadering die Seel omschrijft ontleent hij deels aan de ideeën van Siegfried Kracauer 

en Erwin Panofsky. Deze auteurs interpreteren film als een realistisch medium en veronderstellen 

daarin een sterke relatie tussen film en fotografie. In Theory of Film: The Redemption of Physical 

Reality (1997) omschrijft Kracauer film als een uitbreiding van de fotografie. Zowel fotografie als film 

zijn volgens hem in staat om de fysieke wereld buiten de film op te roepen door middel van een 

representatie van de fenomenale verschijning van de werkelijkheid.  Panofsky stelt in zijn essay ‘Style 

and Medium in the Motion Picture’ (1997) dat de werkelijkheid voor zowel fotografie als film het 

startpunt is van waaruit deze representatie ontstaat. Fotografie is een momentopname van een 

fysieke ruimte en een specifieke tijd die zijn oorsprong heeft in de werkelijkheid. Volgens Panofsky 

kan film daarom in zowel technisch als esthetisch opzicht in het verlengde van fotografie worden 

gezien. Film is een opeenvolging van fotografische beelden, die door een combinatie van beeld en 

geluid een unieke ervaring  weet op te roepen. Deze ervaring streeft vanwege haar realistische 

karakter ernaar om de realiteit weer te geven zoals zij zich op een bepaald moment heeft 

voorgedaan.  

Vanuit dit gegeven zou film in staat zijn om de werkelijkheid zoals zij zich in het dagelijks leven aan 

ons voordoet te reproduceren en op realistische wijze weer te geven. Dat zou betekenen dat de 

ervaring van de werkelijkheid in de film gelijk is aan de ervaring van de werkelijkheid om ons heen. 

Wanneer we deze veronderstelling aannemen, heeft dit echter een paradoxale consequentie. Als 

film namelijk een ervaring weet op te roepen die direct naar de werkelijkheid buiten de bioscoopzaal 

verwijst, hoe kan het dan dat we die filmwerkelijkheid als aannemelijk ervaren, terwijl ons lichaam 
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zich nog steeds in de bioscoop bevindt? Dit is wat Seel de realist paradox noemt: ‘The disembodied 

perspective of the viewer allows an intensive and imaginative visualization of the objective and 

corporeal world outside the cinema’ (Seel 2008, p.160). De ervaring van de filmwerkelijkheid wordt 

als realistisch ervaren, juist omdat deze op een belangrijk punt van een realistische ervaring van de 

werkelijkheid afwijkt. De ervaring van een filmwerkelijkheid manifesteert zich blijkbaar op een 

manier waarbij we ons lichaam niet nodig lijken te hebben, of in ieder geval niet op de manier zoals 

we ons lichaam nodig hebben wanneer we de werkelijkheid buiten de bioscoop ervaren. De ervaring 

van de filmwerkelijkheid is dus niet gelijk aan de ervaring van de echte werkelijkheid, met name 

omdat we bij de eerstgenoemde ervaring ons lichaam op een andere manier gebruiken.  

Daarnaast veronderstelt Seel dat het een naïeve gedachte is dat film de werkelijkheid exact 

representeert. Film neemt niet per se de werkelijkheid als startpunt voor haar representatie. Tevens 

hoeft deze representatie niet direct naar de werkelijkheid te verwijzen. Film maakt gebruik van 

filmscripts, acteurs, licht, grim, grip en ga zo maar door: elementen die samen zorgvuldig een 

werkelijkheid opbouwen die sterk lijkt op de onze, maar daar niettemin los van staat. Wanneer we 

kijken naar animatiefilms, waarbij de personages in feite bestaan uit duizenden computerpixels, blijkt 

dit idee inderdaad onhoudbaar.  

Anti-realisme 

 

Vanuit de filmtheoretische positie van de anti-realisten streeft film er niet naar om de werkelijkheid 

op een realistische manier weer te geven. Door een combinatie van beeld en geluid weet film een 

ervaring te roepen die niet als realistisch wordt ervaren, maar wel gewaardeerd kan worden om haar 

esthetische kwaliteiten. De filmervaring wordt gekenmerkt door het idee dat we bewust een 

kijkende en luisterende handeling verrichten. De waardering komt juist voort uit het idee dat film 

een autonome choreografie is die niet de werkelijkheid representeert, maar een vorm van 

zelfrepresentatie is. Seel verwijst hier naar de typering die Tom Gunning gebruikt in ‘An Aesthetic of 

Astonishment’ (1995), waarin hij stelt dat we film kunnen beschouwen als onderdeel van the cinema 

of attractions. De notie van een cinema of attractions staat lijnrecht tegenover de klassieke 

esthetische ervaring die wordt omschreven als een situatie waarin de aanwezigheid van de 

toeschouwer eigenlijk niet door het medium wordt erkend. De toeschouwer wordt niet opgenomen 

in de esthetische ervaring van bijvoorbeeld een schilderij, terwijl film dit juist wel doet. Film 

confronteert de toeschouwer met een opeenvolging van shocks, waarmee Gunning ook aangeeft 

naar Walter Benjamin te verwijzen, in wiens denken de aanwezigheid van de toeschouwer van 

essentieel belang is. De toeschouwer vermaakt zich met deze confrontatie, omdat deze constant een 

beroep doet op zijn of haar mediumbewustzijn. De unieke ervaring die film oproept met beeld en 

geluid lokt een verwondering uit bij de toeschouwer die gericht is op de wijze waarop die ervaring 

teweeg wordt gebracht. 

De technische mogelijkheden van het medium vormen de kern van de manier waarop de anti-

realisten de aantrekkingskracht van film omschrijven. Ook hier betrekt Seel de relatie tussen film en 

fotografie in zijn redenering om de anti-realistische positie te verhelderen. Daar waar fotografie nog 

gezien kon worden als een verwijzing naar de werkelijkheid, rekent film hier definitief mee af. De 

aanvankelijk naïeve gedachte dat fotografie een realistisch medium is, wordt teniet gedaan door de 

spectaculaire en tevens kunstmatig opgebouwde ervaring van de film. Deze laat zien dat zowel film 

als fotografie een kunstmatige constructie is, die de toeschouwer altijd ervaart terwijl zij zich bewust 
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is van het medium. Gunning formuleert dit als volgt: ‘The movement from still to moving image 

accented the unbelievable and extraordinary nature of the apparatus itself. But in doing so, it also 

undid any naïve belief in the reality of the image’ (Gunning 1995, p.129).  Hieruit blijkt dat het 

gedachtegoed van de anti-realistische positie zijn oorsprong vindt in de tijd dat film net zijn intrede 

deed. Dit verklaart termen als unbelievable en extraordinary, omdat destijds film nog als een 

technische innovatie werd gezien en een bioscoopbezoek veel meer als een attractie werd 

beschouwd. Zodra het medium film haar nieuwigheid had verloren, raakte daarom deze anti-

realistische stellingname ook op de achtergrond. Seel echter haalt deze positie weer naar het heden, 

omdat zij de nadruk legt op het mediumbewustzijn van de toeschouwer. Dit mediumbewustzijn, zo 

redeneert Seel, is een belangrijk aspect van de ervaring van film. 

Het is dit aspect van de filmervaring dat eerder door het realisme werd onderschat. Daar waar het 

realisme de rol van een bewust kijkende en luisterende toeschouwer verwaarloost, neemt het anti-

realisme dit bewustzijn als uitgangspunt. Film onderdrukt niet ons mediumbewustzijn, ze lokt het 

juist uit. Film is geen representatie van de werkelijkheid, en juist dankzij het effect dat door een 

combinatie van bewegend beeld en geluid wordt opgeroepen, worden we daaraan herinnerd. Film 

kan daardoor nooit een realistische werkelijkheid oproepen, omdat we ons altijd bewust zijn van het 

feit dat we een kijkende en luisterende handeling verrichten. Dit betekent dat film nooit een 

aannemelijke filmwerkelijkheid kan oproepen, maar alleen voorziet in een bepaalde behoefte. Seel 

redeneert dat die behoefte vaak besloten ligt in het verlangen naar plezier en spanning. 

Realiteitsbreuken, die je ervan bewust maken dat je naar een film kijkt, kunnen juist bijdragen aan 

het plezier en de spanning die we aan een film beleven. Ze kunnen geen afbreuk doen aan de 

aannemelijkheid van de filmwerkelijkheid, simpelweg omdat deze in de eerste plaats niet bestond. 

 

Illusionisme 

 

In het boek Die Künste des Kinos (2013) gaat Seel dieper in op het illusionistische aspect van de 

filmervaring. De illusionistische benadering van het medium film typeert film als de presentatie van 

een artificiële wereld. Net als de anti-realistische these gaat zij uit van het idee dat film een 

zorgvuldig opgebouwde, kunstmatige werkelijkheid oproept. Alleen ontkent zij niet dat film 

gerelateerd is aan de werkelijkheid; zij weerspreekt alleen het realistische karakter van de 

filmbeelden, aldus Seel. Film laat ons verschillende, mogelijke werkelijkheden zien, die eventueel hun 

oorsprong hebben gekend in de werkelijkheid buiten te bioscoop, maar desalniettemin altijd op 

kunstmatige wijze is geconstrueerd.  

Echter, door opbouw van deze kunstmatige werkelijkheid lijken wij zolang de film wordt afgespeeld 

te vergeten dat deze kunstmatig is. Daar waar de fotografie de toeschouwer ervan bewust laat zijn 

dat de foto een object is dat zich in deze werkelijkheid bevindt, laat de film dat niet toe. Terwijl we 

naar een film kijken, zijn we ons niet bewust van de film als een object in onze werkelijkheid. In 

tegenstelling tot het anti-realisme ontkent het illusionisme dat er een mediumbewustzijn aanwezig is 

bij de toeschouwer wanneer deze naar een film kijkt. De toeschouwer weet wel dat zij zich in de 

bioscoopzaal bevindt, maar is zich niet bewust van het medium film als zodanig. Zolang de 

filmwerkelijkheid aanwezig is, blijft deze de toeschouwer een transparante illusie voorhouden die 

niet doorbroken kan worden. Sterker nog, het illusionisme gaat uit van het idee dat, wanneer wij wel 

bewust worden gemaakt van het feit dat we naar een film kijken, dit het einde betekent van de 

plezierige, esthetische filmervaring. Seel verwijst naar Richard Allen wanneer hij stelt dat binnen deze 
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context film niet zozeer als een klassieke façade wordt beschouwd, maar meer als een projectieve 

illusie:  

 

‘In projective illusion I experience a pictoral or dramatic representation as if it were a fully realized world of 

experience and not a representation. Projective illusion is not a form of tromp l’oeil: the reality experienced is a 

‘virtual’ one. Yet, like the tromp l’oeil, it entails a loss of medium awareness.’ (Allen 1995, p.82) 

Allen noemt de filmervaring een projectieve illusie, omdat de toeschouwer zich lijkt te identificeren 

met het gezichtspunt van de camera. De toeschouwer projecteert zijn of haar eigen gevoels- en 

belevingswereld op de gebeurtenissen in de film. De aandacht gaat daarbij niet uit naar de filmische 

constructie van deze fictieve gebeurtenissen, maar naar de gebeurtenissen zelf, die door de filmische 

constructie worden opgeroepen. Hoewel we weten dat de werkelijkheid in de film een kunstmatige 

is, zijn we ons daar, zolang we naar de film kijken, voor korte of langere tijd niet van bewust. 

Vanwege de zorgvuldig opgebouwde illusie die de film ons voorlegt, lijken we als publiek gezamenlijk 

te vergeten dat we naar een film kijken. Seel typeert deze filmervaring als eine massive 

Darstellungsvergessenheit (Seel 2013, p.177). 

Het belang van de illusionistische filmtheoretische benadering ligt in het feit dat zij een duiding 

aanreikt die de immersieve kracht van de bioscoopervaring kan verklaren. Zij verklaart waarom de 

ervaring van de filmwerkelijkheid zo sterk overeenkomt met de ervaring van de werkelijkheid om ons 

heen: het is een schijnwerkelijkheid, die wij voor een moment als werkelijk ervaren. Het illusionisme 

weet daarom een belangrijk aspect van de filmervaring te verklaren, dat door het anti-realisme 

wordt genegeerd. Het is vanwege de esthetische illusie dat de toeschouwer de wereld van de film als 

het ware wordt ingezogen, een immersion, waardoor deze filmwereld kan worden ervaren alsof deze 

realistisch is. Deze ‘alsof’ ervaring wordt vergeleken met andere kunstvormen met name door film 

geïntensifieerd, omdat de toeschouwer volledig in beslag wordt genomen door een opeenvolging 

van gebeurtenissen die alleen in de film bestaan en daarom onafhankelijk zijn van de bewegingen 

van de toeschouwer. Als we naar een filmscene kijken, stellen we ons voor dat wat in die scene 

gebeurt daadwerkelijk plaatsvindt.  

Toch heeft dit opnieuw een paradoxale consequentie, hoewel dit keer van een andere aard. 

Sommige films breken namelijk expliciet met de illusie die een film opwerpt. De acteurs spreken 

opeens het publiek aan door recht in de cameralens te kijken, of leggen de nadruk op de 

onrealistische elementen in de film zelf. Daarnaast lijkt de filmwerkelijkheid ook zijn 

aantrekkingskracht voor ons te behouden als we een film voor de tweede, derde of vierde keer kijken. 

We weten dan al lang hoe het verhaal zal gaan verlopen en vanuit welk camerastandpunt de 

gebeurtenissen worden weergegeven. Hoe kan het dat we dan toch de realiteit van de film 

aannemelijk blijven vinden en deze met dezelfde intensiteit blijven beleven,  ondanks de 

realiteitsbreuken en de herhalingen die ons ervan bewust maken dat we naar een film kijken?  

 

Seels indeterminisme 

Het is de eerdergenoemde Darstellungsvergessenheit die maakt dat de illusionistische benadering 

van het medium film onvolledig is. Een theorie die de werking van film wil verklaren, zou zowel een 

verklaring moeten kunnen geven van het gegeven dat de toeschouwer in de filmwerkelijkheid wordt 

meegevoerd, als dat de toeschouwer zich bewust blijft van het medium waarbinnen deze vervoering 

plaatsvindt. Beide liggen namelijk besloten in de waarneming wanneer we naar een film kijken.  



9 
 

Seel stelt dat een verklaring van de waarneming van de bioscoopfilm ook zonder de notie van illusie 

mogelijk is. De immersion die plaatsvindt tijdens het zien van een film kan tevens, en zelfs beter, 

verklaard worden aan de hand van de verbeelding. Niet de illusie verklaart de immersieve kracht van 

de film, maar de verbeelding. Deze verbeelding hoeft niet noodzakelijkerwijs gepaard te gaan met 

illusionistische of realistische filmelementen, hoewel zij deze beide allerminst uitsluit. Film roept een 

ervaring op door middel van beeld en geluid die volgens Seel noch als illusie noch als realiteit 

ontvangen hoeft te worden, wat betekent dat hij een indeterministische positie uiteen zet binnen 

het debat over de fenomenologie van de film.  

Volgens Seel houdt het illusionisme vast aan een naïef begrip van de manier waarop wij de film 

aanschouwen, wat de werking van het perceptuele vermogen van de toeschouwer onderschat. Het 

illusionisme stelt dat wij ons voorstellen dat de gebeurtenissen in de film echt zijn, waarbij het 

‘voorstellen’ door de toeschouwer wordt uitgevoerd. Seel redeneert echter dat niet de toeschouwer 

zich deze filmgebeurtenissen voorstelt, maar de film. Niet de wij verbeelden ons de filmwerkelijkheid, 

de film verbeeldt de filmwerkelijkheid. De verbeelding is namelijk altijd afhankelijk van de dynamiek 

en de begrenzingen van de filmwerkelijkheid, waarbinnen de verbeelding van de toeschouwer zich 

afspeelt. Tegelijkertijd maakt het illusionisme zich schuldig aan het onnodig complexer maken van de 

werking van het filmische aanschouwen. De toeschouwer zou ‘doen alsof’ hij de filmwerkelijkheid 

echt ervaart, waardoor hij gelijktijdig zou participeren in twee manieren van kijken:  

‘Wir imaginieren nicht, einen nur auf den Leinwand existierenden Charakter zu sehen, wir sehen ihn innerhalb 

der filmischen Erzählung agieren. Die theoretische Verdoppelung eines ´imaginierenden Sehens´ kann man sich 

sparen, weil der Film sei seinen Zuschauern erspart. Er lässt dergleichen gar nicht erst aufkommen. Kraft seiner 

Imagination stellt er dar und stellt er aus, was immer wir in seinem Prozess vorgestellt finden‘ (Seel 2013, 

p.179). 

 

Het begrip ´verbeelding´ betekent dus niet alleen datgene wat door de film verbeeld wordt. Het richt 

zich specifiek op de verhouding tussen de verbeelding en het verbeelde, waarmee Seel doelt op de 

relatie tussen de film als verbeeldend medium en de verbeelde filmwerkelijkheid in de film. De 

bioscoopfilm stelt de toeschouwer in staat om gelijktijdig de gebeurtenissen in de film en de manier 

waarop deze gebeurtenissen op filmische wijze wordt gepresenteerd te volgen. ‘Das aufmerksame 

Verfolgen eines Films muss sich ein aufmerksames Verfolgen des Films versagen’ (Seel 2013, p. 177). 

Er is dus zowel sprake van mediumbewustzijn als immersion.  

Opnieuw omschrijft Seel de relatie tussen film en fotografie om zijn positie te verhelderen. Binnen de 

context van Seels indeterminisme behoort de film tot een andere categorie dan fotografie, waarbij 

hij zich baseert op een essay van Roland Barthes genaamd ‘The Rhetoric of the Image’ (1977). De 

foto is een gefixeerd moment in de ruimte en tijd. De film doet afstand van deze fixatie, omdat in de 

film een beweging van tijd en ruimte besloten ligt. Deze beweging zet een verloop in gang dat ervoor 

zorgt dat de gebeurtenissen in de film zich altijd gedragen alsof ze zich in het heden afspelen. Barthes 

omschrijft de theoretische overgang van fotografie naar film als volgt: ‘Film can no longer be seen as 

animated photographs: the having-been-there gives way before a being-there of the thing’ (Barthes 

1977, p.45). Hoewel Seel aangeeft dat dit citaat gemakkelijk geïnterpreteerd kan worden als een 

klassieke overgang van fotografisch realisme naar filmtheoretisch illusionisme, stelt Seel een andere 

interpretatie voor. Zoals Seel eerder aangaf speelt de verbeelding een fundamentele rol in het 

medium film. Deze verbeelding komt tot stand doordat de gebeurtenissen in de filmwerkelijkheid 
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zich voor de toeschouwer daadwerkelijk in het heden afspelen. Het being-there of the thing staat los 

van zowel realisme als illusionisme; zij wordt veroorzaakt door de beweging die alleen in de film 

bestaat.  

 

Actieve passiviteit 

De passieve ervaring die gekenmerkt wordt door een gevoel van immersion komt voort uit de ‘illusie’ 

die de film oproept. Deze immersion gaat altijd gepaard met een zekere mate van activiteit die zich 

kenmerkt door een bewust kijkende en luisterende houding. Film bestaat zodoende uit een actieve 

passiviteit, waar dus niet illusie, maar verbeelding de hoofdrol speelt. Seel verwijst daarbij naar de 

lezing die Theodor Adorno in 1958 gaf met als onderwerp de ervaring van esthetiek. Hier gebruikte 

hij de term aktiver Passivität om de ervaring van het kunstwerk te omschrijven. Volgens Adorno 

ervaart de toeschouwer een kunstwerk met een geconcentreerde ontspanning, waarin zij zich op een 

actieve manier overgeeft aan het kunstwerk: 

‘Es käme weniger darauf an, was einem das Kunstwerk ´gibt´, als darauf, was man dem Kunstwerk gebe, das  

heißt: ob man in einer bestimmten Art von aktiver Passivität, oder von angestrengtem Sich-Überlassen an die 

Sache, ihr das gibt, was sie von sich aus eigentlich erwartet’ (Adorno in Seel 2013, p.238). 

Seel redeneert dat deze actieve passiviteit, of zij nu via een geconcentreerde deelname aan of via 

een ontspannen participatie in het kunstwerk verloopt, altijd onderdeel is van de esthetische 

ervaring van de lezer, kijker of luisteraar. De esthetische ervaring die betrekking heeft op het 

medium film doet in het bijzonder een beroep op de actieve passiviteit van de toeschouwer, omdat 

de ervaring van tijd en ruimte wordt ervaren als onderdeel van de filmwerkelijkheid. Film doet 

daarom een beroep op een actieve overgave aan de tijd en ruimte die door de film wordt 

opgeroepen. ‘Sie bestimmen sich aktiv auf ein passives Bestimmtwerden hin’ (Seel 2013, p. 238). 

Deze ervaring is deels passief, omdat de toeschouwer geen invloed heeft op de ontwikkelingen 

binnen de tijdruimte van de film.  

Adorno typeert deze ervaring als het hoogst mogelijke begrip van een kunstwerk, waarin de 

toeschouwer zowel het moment als het geheel waaruit het kunstwerk bestaat overziet. Seel neemt 

een wat bescheidener positie in, maar laat zich wel voornamelijk positief uit over de passiviteit van 

de filmervaring. Hij ziet de film deels als een viering van het passieve gedeelte van het menselijk 

bewustzijn: ‘Der Film verschafft ihnen besondere Wonnen (und also manchmal auch Qualen) der 

Passivität (…) Bei ihrer Bewegung können wir verweilen, ohne in der Gefahr zu sein, von dieser 

Bewegung anders als im Modus spürenden Vernehmens und Verstehens erfasst zu werden‘ (Seel 

2013, p.239). Tegelijkertijd benadrukt Seel nogmaals dat de bioscoopzaal geen slaapzaal is waar we 

onze eigen dromen opbouwen en ervaren. De bioscoopervaring kan begrepen worden als een 

gelijktijdige activering van receptiviteit en responsiviteit van de toeschouwer. 

Dubbel bewustzijn 

Het wordt nu langzamerhand duidelijk hoe Seels inderterminisme zich verhoudt tot de drie eerder 

beschreven filmtheoretische posities. De realisten en de illusionisten stellen dat film wel degelijk een 

werkelijkheid kan oproepen die we als aannemelijk ervaren, ongeacht de theoretische constructies 

die daarachter schuil gaan. De anti-realisten stellen juist dat er nooit sprake kan zijn van een 

aannemelijke filmwerkelijkheid, omdat ons bewustzijn van de echte werkelijkheid zich altijd op de 
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voorgrond bevindt. Wat deze theorieën met elkaar verbindt is dat zij alle drie vasthouden aan 

dezelfde, onderliggende aanname. Zij gaan ervan uit dat een vraag alleen met een  bevestigend of 

een ontkennend  antwoord beantwoord kan worden. In plaats van ons te richten op een vals 

alternatief tussen realisme en anti-realisme, zullen we ons daarom af moeten vragen waarop 

eigenlijk het idee is gebaseerd dat we ons óf alleen bewust kunnen zijn van de filmwerkelijkheid, óf 

alleen van de echte werkelijkheid om ons heen. Hoe accuraat is de veronderstelling dat we inderdaad 

maar over één enkel, ondeelbaar, menselijk bewustzijn beschikken? Wanneer we deze aanname in 

twijfel durven te trekken, ontstaat er opeens ruimte voor een nieuw standpunt. Is het mogelijk dat 

film een situatie schept waarbij er zowel sprake is van een bewustzijn van de werkelijkheid om ons 

heen, als een bewustzijn van de filmwerkelijkheid?  

Dit is exact wat Seel suggereert. Doordat wij ons tegelijkertijd bewust kunnen zijn van de echte 

werkelijkheid en de filmwerkelijkheid, ontstaat er tijdens de bioscoopervaring een soort dubbel 

bewustzijn. Het volstaat niet dit dubbele bewustzijn te omschrijven als een illusie, omdat we ons 

tevens bewust blijven van de werkelijke situatie in de bioscoop en cinematografische constructie van 

de film. Met andere woorden: de toeschouwer ervaart zowel de ruimte in de film als datgene wat 

deze ruimte oproept. Hierdoor ontstaat een dubbel bewustzijn, dat zowel de filmwerkelijkheid als de 

echte werkelijkheid in zich meedraagt. Dit omschrijft Seel als volgt:  

‘Feature films invite us to experience the world created by a filmic narrative and to enjoy their filmic rendition. 

Films relate indeterminately to both these poles. Their particular strength lies in their capacity to let the 

imagination of reality and the reality of the imagination play with each other in the awareness of the viewer in 

such a way that they carry or interrupt each other, that they penetrate each other, that the one dominates the 

other, or that a delicate balance is created’ (Seel 2008, p.172). 

Deze interactie binnen het dubbele bewustzijn ligt ten grondslag aan iedere bioscoopervaring. Film 

hoeft niet als realiteit of als illusie beschouwd te worden, omdat zij beide in zich draagt. Het is om 

deze reden dat Seel de term indeterminisme gebruikt: film is noch realistisch noch illusionistisch. Per 

film zal alleen het karakter van de interactie variëren.  

Ontstaan dubbele opmerkzaamheid 

Hoe kan het dat film een aannemelijke werkelijkheid op kan roepen die tegelijkertijd ruimte overlaat 

voor de  ervaring van de echte werkelijkheid om ons heen? We zijn zonet te weten gekomen dat dit 

niet komt doordat film simpelweg een directe verwijzing is naar de werkelijkheid buiten de bioscoop 

(film is namelijk een kunstmatige werkelijkheid, die alleen sterk lijkt op de onze). Het komt ook niet 

doordat film een zorgvuldig opgebouwde illusie in stand houdt (want realiteitsbreuken doen niet af 

aan de aannemelijkheid van de filmrealiteit). Zelfs het ervaren van spanning en plezier zijn niet 

noodzakelijke voorwaarden voor het ervaren van een aannemelijke filmrealiteit, volgens Seel. 

Hetgeen dat dat wel is, is de ervaring van tijd en ruimte, die tot stand komt door de beweging in de 

film. ‘The matter of film, in other words, is filmic movement itself, the possibility of a perceptual 

entering into a virtual space of events, regardless of what events take place in this space’ (Seel 2008, 

p. 174). Wat een ervaring dus tot een filmervaring maakt, lijkt te maken te hebben met het ervaren 

van een reële ruimte. Deze ruimte creëert een omgevingsbewustzijn dat niet per se het 

omgevingsbewustzijn van onze daadwerkelijke locatie verdringt. In plaats daarvan ontstaat er een 

tweede bewustzijn: dat van de omgeving van de film.  
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Film is verbonden met andere kunstvormen, in de zin dat de ruimte die in de filmwerkelijkheid wordt 

opgeroepen gerelateerd is aan architectuur, de soundtrack is gerelateerd aan muzikale kunstvormen, 

het acteerwerk is gerelateerd aan het theater en het beeld aan de fotografie en de schilderkunst. 

Hoewel de film verbonden is met andere kunstvormen, wordt door geen enkel andere vorm dit 

dubbele bewustzijn in dezelfde mate opgeroepen als in de film. De oorzaak hiervoor is te vinden in 

het idee dat film verschillende kunstvormen met elkaar weet samen te brengen, waardoor een 

dergelijke ervaring mogelijk is:  

‘[der] Kinofilm [organisiert] Seine eigene Verhältnisse von Raum und Zeit, Bild und Klang, Protention und 

Retention, Erscheinen und Verschwinden, Anwesenheit und Abwesenheit, Weltbezug und Weltdistanz, 

Erzählung und Reflexion, Motion und Emotion. Er stellt eine Art der Spannung zwischen phänomenaler 

Bewegung und leiblich-seelischer Bewegtheit her, wie sie so in den anderen Künsten nicht zu finden ist‘ (Seel 

2013, p. 234). 
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Een cognitieve-psychologische fenomenologie van het dubbele bewustzijn 

 

Wat volgens Martin Seel noodzakelijk is voor het creëren van een aannemelijke filmrealiteit heeft te 

maken met de ervaring van tijd en ruimte. Deze ervaring van tijd en ruimte zou tot stand komen door 

de beweging in de film. Wat een ervaring dus tot een filmervaring maakt, lijkt samen te hangen met 

het ervaren van een reële ruimte. Dat deze ruimte als reëel wordt ervaren impliceert een 

omgevingsbewustzijn dat niet het omgevingsbewustzijn van onze daadwerkelijke locatie in de 

bioscoop verdringt. In plaats daarvan ontstaat er een tweede bewustzijn: dat van de omgeving in de 

film. Martin Seel doet daarom met zijn fenomenologie van de filmervaring niet alleen een uitspraak 

over de werking van de film, maar ook over de werking van het bewustzijn.  

Een klassieke fenomenologie van OBE’s 

Het ontstaan van een dubbel bewustzijn staat binnen de psychologie bekend als een specifiek soort 

ervaring, die in veel gevallen wordt aangeduid met de term out of body experience (OBE). Glenn 

Carruthers legt in zijn artikel ‘Who am I in out of body experiences? Implications from OBE’s for the 

explanandum of a theory of self-consciousness’ (2013) uit dat wetenschappelijke theorieën over het 

zelfbewustzijn vaak een te simplistische weergave zijn in het licht van de ervaringen die gekenmerkt 

worden door OBE’s. Volgens Carruthers wordt aan de hand van gerapporteerde ervaringen een 

stereotiep onderscheid gemaakt tussen de ervaring van het zelf als een subjectief ervarend wezen, 

een mentale entiteit, en de ervaring van het zelf als een belichaamd wezen, een lichamelijke entiteit. 

Tijdens de OBE zou de perceptuele ervaring ontstaan dat beide entiteiten zich voor korte of langere 

duur niet op dezelfde plek bevinden, waarbij men er meestal vanuit gaat dat de persoon die dit 

ervaart zich blijft identificeren met zijn of haar mentale entiteit. De mentale entiteit wordt als het 

‘echte’ zelf beschouwd, van waaruit naar het andere, belichaamde zelf wordt gekeken. De klassieke 

typering van de OBE wordt volgens Carruthers onder andere geïllustreerd door de rapportages die 

door de Duitse filosoof Thomas Metzinger worden aangehaald in zijn boek Being No One: The Self 

Model Theory of Subjectivity (2003): 

‘After running approximately 12-13 miles… I started to feel as if I wasn’t looking through my eyes but from 

somewhere else… I felt as if something was leaving my body, and although I was still running along looking at 

the scenery, I was looking at myself running as well. My ‘soul’ or whatever, was floating somewhere above my 

body high enough up to see the tops of the trees and small hills’ (Alvarado in Metzinger 2003, p.495). 

Metzinger onderschrijft hiermee het theoretische onderscheid dat gemaakt wordt tussen de 

lichamelijke entiteit en de mentale entiteit zoals deze in de klassieke fenomenologie van de OBE 

wordt aangeduid. De mentale entiteit bevindt zich hier buiten het lichaam, waarbij er sprake lijkt te 

zijn van autoscopie; de ervaring dat vanuit een ander visueel oogpunt naar het lichamelijke zelf 

wordt gekeken. In dit voorbeeld valt dat visuele oogpunt samen met de mentale entiteit, die zich 

buiten het lichaam bevindt. Hoewel het subject zich hier identificeert met het mentale zelf, voert het 

lichamelijke zelf een intentionele handeling uit, namelijk hardlopen. Toch hoeft de identificatie met 

het mentale zelf volgens Metzinger niet samen te vallen met de ervaring dat het lichaam door deze 

mentale entiteit wordt aangestuurd. : ‘…the body is not seen as identical to the self as a mental 

agent – Metzinger says ‘attentional agent’ – as the seen body can be represented as an agent of 

bodily action…’ (Carruthers 2013, p.5). Hiermee benadrukt Metzinger nogmaals het onderscheid 

tussen de mentale en lichamelijke entiteit.  
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Carruthers’ fenomenologie van OBE’s 

Carruthers stelt dat deze fenomenologie van OBE’s niet toereikend is voor alle gevallen waarin de 

ervaring van een verdubbeld bewustzijn aanwezig is. Er zijn namelijk indicaties dat het zelfbewustzijn 

tijdens OBE’s meer dan één wijziging kan ondergaan. Zo hoeft er bijvoorbeeld niet altijd sprake te zijn 

van de ervaring van één lichamelijke entiteit. Het subject ervaart een OBE niet per se vanuit een 

mentale, lichaamsloze positie, maar kan tijdens de OBE de ervaring hebben uit twee lichamen te 

bestaan. Hierbij is het tevens niet altijd duidelijk of het subjectieve zelf wordt ervaren vanuit het 

echte lichaam of vanuit het tweede, gehallucineerde lichaam. Soms ervaart het subject het eigen 

lichaam als iets dat zij bezit, maar niet als iets dat zij daadwerkelijk is: de ervaring van subjectiviteit 

blijft overeind, maar de ervaring van identiteit lijkt hiervan gescheiden te worden. Om dit idee te 

illustreren refereert Carruthers aan de manier waarop deze ervaring wordt omschreven door 

Francesca Anzellotti, onderzoeker bij de Department of Neuroscience and Imaging aan de G. 

d’Annunzio University, in een studie naar de autoscopische ervaring: 

‘She reported to experience daily symptoms consisting of seeing the image of her entire body as in a mirror or 

from an external point of view. She saw herself not from an elevated visuo-spatial perspective, as in out of 

body experience, but in front of her in normal size and colour without a definable facial expression. The patient 

could not clearly define her localization in space. She reported unclear changes in the awareness of her body 

describing herself as projected out of her body with a feeling of dissociation of mind and body for a few 

seconds. (…) She reported to have access to the autoscopic body’s thoughts, words and actions and that the 

experience of bilocation was petrifying and shocking’ (Anzellotti et al. 2011, p.3). 

In dit voorbeeld wordt een ervaring omschreven die normaliter wordt geclassificeerd als 

heautoscopie, een specifieke vorm van autoscopie. Er ontstaat bij het subject verwarring over het 

visuele punt vanwaar het subjectieve zelf wordt ervaren. Dit wekt de suggestie dat het visuele punt 

van waarneming niet altijd overeenkomt met de ervaring van subjectiviteit. Zoals uit de omschrijving 

blijkt, is het evenmin duidelijk waar precies de ervaring van subjectiviteit gelokaliseerd is. Van zowel 

het echte zelf als de gehallucineerde dubbelganger lijkt een gevoel van subjectiviteit uit te gaan, 

terwijl dit niet het visuele punt is vanwaar de situatie wordt ervaren.   

Getuige de gevallen van heautoscopie, vereist een fenomenologie van de ervaring van het dubbele 

bewustzijn een complexere uitleg. De duplicatie van de lichamelijke ervaring enerzijds en de 

scheiding van de ervaring van identiteit en subjectiviteit anderzijds worden onvoldoende belicht door 

de klassieke omschrijving van OBE, waar alleen wordt uitgegaan van een scheiding tussen een 

mentale en lichamelijke entiteit. Carruthers doet een poging een fenomenologie te formuleren die 

het deel van de gevallen dat eerder onbelicht bleef, wel kan omvatten. In plaats van twee vormen 

van bewustzijn, het mentale zelfbewustzijn en het lichamelijke zelfbewustzijn, stelt Carruthers 

daarom voor om uit te gaan van drie vormen van zelfbewustzijn. Door het aanbrengen van meerdere 

categorieën binnen het zelfbewustzijn, ontstaat er de mogelijkheid om de OBE op een manier te 

omschrijven die beter overeenkomt met de gerapporteerde ervaringen van subjecten.  

Carruthers onderscheidt ten eerste de sense of embodiment. Deze vorm van zelfbewustzijn houdt in 

dat men zichzelf ervaart als een belichaamd wezen en ook het gevoel heeft dat men dit lichaam ‘is’: 

men ervaart zichzelf als een lichaam in deze wereld. Dit gevoel strekt zich ook uit naar specifieke 

lichaamsdelen. De tweede categorie van het zelfbewustzijn typeert Carruthers als de sense of 

ownership. Deze vorm van zelfbewustzijn verhoudt zich op subtiele wijze tot de sense of embodiment. 
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Hierbij ervaart men echter het lichaam als dat van haarzelf, maar niet per se als dat wat men ook 

daadwerkelijk is. Er ontstaat de ervaring dat men het lichaam bezit, maar dat dit lichaam buiten het 

zelf bestaat. Dit roept de vraag op ‘wie’ dan dit lichaam bezit, als wij de ervaring hebben dit lichaam 

niet daadwerkelijk zijn. De derde categorie die Carruthers onderscheidt is daarom de sense of 

subjectivity. Hierbij ervaart men zichzelf als een ervarend wezen; als subject van ervaringen. Het idee 

van subjectiviteit wordt in principe ervaren als losstaand van het lichamelijke zelf. Dat men zichzelf 

ervaart als een ervarend wezen, betekent dat men zichzelf ervaart als een mentale entiteit die 

beschikt over het vermogen te denken, te handelen, plannen te maken et cetera.  De sense of 

embodiment en de sense of subjectivity vormen hier omschrijvingen van het zelf als subject. De sense 

of ownership vormt een omschrijving het zelf als object. Door twee verschillende manieren te 

introduceren waarop men het lichaam kan ervaren, sense of embodiment en sense of ownership, kan 

de ervaring van een verdubbeld bewustzijn volgens Carruthers op een meer volledige manier 

omschreven worden. Aan de hand van deze drie vormen van bewustzijn zet Carruthers een 

fenomenologie uiteen die in staat is om zowel OBE’s als heautoscopie beter te omschrijven dan de 

fenomenologie die gebaseerd is op een eenduidig onderscheid tussen een mentale en lichamelijke 

entiteit.  

Carruthers maakt op basis van deze drie vormen van bewustzijn onderscheidt tussen twee soorten 

OBE. In de eerste soort ervaart het subject zichzelf vanuit een tweede lichamelijke entiteit, van 

waaruit naar het eigen lichaam wordt gekeken. De tweede lichamelijke entiteit wordt ervaren met 

een sense of embodiment, terwijl het eigen lichaam wordt ervaren vanuit een sense of ownership. 

Sense of embodiment en sense of subjectivity lijken zich op dezelfde plek te bevinden, maar worden 

ervaren vanuit een andere locatie dan normaal gesproken het geval is, namelijk vanuit de tweede 

lichamelijke entiteit. We ervaren ons eigen lichaam dus als een ding dat we niet zijn, maar bezitten, 

terwijl we ons zowel lichamelijk als mentaal identificeren met een al dan niet gehallucineerd tweede 

lichaam. Het is deze misrepresentatie van de sense of embodiment die de eerste soort van OBE 

kenmerkt. De tweede soort van OBE wordt niet gekenmerkt door een misrepresentatie van de sense 

of embodiment, maar door een afwezigheid daarvan. Hier ervaart het subject het eigen lichaam 

vanuit een visueel punt dat zich buiten het lichaam bevindt. Het zelf wordt ervaren met een sense of 

subjectivity en het lichaam met een sense of ownership, maar de sense of embodiment is verdwenen. 

We ervaren ons eigen lichaam dus opnieuw als iets dat we niet zijn, maar bezitten, alleen 

identificeren we ons hier niet met een tweede lichaam, maar met het luchtledige: een visueel punt 

ergens in de ruimte. Bij heautoscopie ervaart het subject zichzelf zowel vanuit een tweede 

lichamelijke entiteit als vanuit het eigen lichaam. De tweede lichamelijke entiteit wordt ervaren met 

een sense of subjectivity, terwijl het eigen lichaam wordt ervaren met een sense of embodiment. In 

tegenstelling tot de eerste soort OBE, waar de sense of embodiment en sense of subjectivity zich op 

dezelfde plek bevinden, zijn ze hier van elkaar gescheiden. We hebben dus de ervaring ons eigen 

lichaam te zijn, terwijl we óók het tweede gehallucineerde lichaam zijn. Hiermee ontstaat een betere 

benadering van onder andere het onthechte gevoel dat wordt omschreven in het eerdergenoemde 

voorbeeld met betrekking tot heautoscopie.  

De filmervaring en OBE 

De OBE is een type ervaring die door Carruthers als uitgangspunt wordt genomen om een theorie 

over het zelfbewustzijn te formuleren, namelijk de combinatie van de drie vormen van zelfbewustzijn 

die hij voorstelt. Theorieën over het zelfbewustzijn worden onder andere gebaseerd op de 
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fenomenologie van OBE’s, omdat zij afwijkende vormen van zelfbewustzijn beschrijft en daarom 

potentieel nieuwe inzichten in het menselijk bewustzijn kan verschaffen. Tevens vormen OBE’s een 

bijzondere klasse van ervaringen, die een theorie van het zelfbewustzijn vereist: ‘OBEs provide a 

striking set of unusual experiences of the self which should be accounted for by a theory of self-

consciousness’ (Carruthers 2013, p.13). De bioscoopervaring, zoals die eerder omschreven werd door 

Seel, is een type ervaring die gepaard gaat met de perceptuele ervaring van een verdubbeld 

bewustzijn. Seel omschrijft de filmervaring als een experiment met het bewustzijn; ‘Filmic space is a 

mobile space for viewing, which launches its viewers into a movement of perception (…). Art [and 

thus film] enables the active exploration of our passivity. It concerns us, because it undertakes an 

experiment with everything that might concern us’, aldus Seel tijdens een lezing aan de 

Rijksuniversiteit Groningen (Seel 2014, p.20). Volgens dezelfde redenering die Carruthers hanteert, 

zou de filmervaring daarom kunnen worden omschreven als een afwijkende vorm van het 

zelfbewustzijn, die potentieel nieuwe inzichten in het menselijk bewustzijn kan verschaffen. Tevens is 

het een bijzondere ervaring die, omdat zij experimenteert met het menselijk bewustzijn, een theorie 

van het bewustzijn vereist.  

Zowel Seel als Carruthers pogen met een meer complexere fenomenologie van een deels 

psychologisch fenomeen een betere aansluiting te vinden bij de ervaring van het subject. Waar 

Carruthers gebruik maakt van case studies, oftewel kwalitatief onderzoek, gebaseerd op verslagen of 

verklaringen van subjecten, maakt Seel gebruik van de eigen ervaring. Hoewel de filmervaring en de 

OBE allebei gepaard lijken te gaan met de ervaring van een verdubbeld bewustzijn, moet er 

desalniettemin worden stilgestaan bij de vraag in hoeverre de filmervaring van dezelfde orde is als de 

ervaringen die omschreven worden aan de hand van OBE’s.  

Om te beginnen is de OBE een ervaring die zich onvrijwillig voltrekt. Zij kan zich voordoen na een 

periode van fysieke uitputting, zoals uit een eerder voorbeeld is gebleken, maar kan evengoed 

spontaan ontstaan. Een bioscoopbezoek daarentegen lijkt een ervaring te zijn die op vrijwillige basis 

wordt opgezocht. Hier moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen de filmervaring en het 

ontstaan van het verdubbeld bewustzijn. De bioscoopbezoeker stemt in met de filmervaring, maar 

niet zozeer met de verandering die het bewustzijn daarmee ondergaat. Deze verandering vindt plaats 

als gevolg van de film en is een reactie op de film en het verschijnen van de gebeurtenissen die zich 

daarbinnen afspelen. De toeschouwer heeft er weliswaar voor gekozen om deze filmervaring te 

ondergaan,  maar het ontstaan van een verdubbeld bewustzijn is onvrijwillig, of in ieder geval niet 

intentioneel. Deze wordt spontaan opgeroepen als een reactie op de film. 

OBE’s zijn individuele ervaringen, dat wil zeggen, men ervaart ze hoofdzakelijk zonder dat iemand 

anders in dezelfde ruimte op datzelfde moment een soortgelijke ervaring ondergaat. De 

bioscoopervaring lijkt in dit opzicht het tegenovergestelde van de OBE te zijn, aangezien het een 

collectieve ervaring is. De filmbeelden die het tweede bewustzijn oproepen zijn namelijk voor iedere 

toeschouwer gelijk, hoewel elke toeschouwer deze beelden vanuit een enigszins andere  hoek 

ontvangt, afhankelijk van de bioscoopstoel die de toeschouwer bij binnenkomst van de zaal 

toegewezen heeft gekregen. Op deze manier lijkt de filmervaring een collectieve ervaring van een 

verdubbeld bewustzijn te betekenen. Toch is de filmervaring minder collectief dan zij aanvankelijk 

lijkt. Wanneer de vermeende gezamenlijke verdubbeling van het bewustzijn van de toeschouwer 

namelijk plaatsvindt, blijkt de verbeelding van filmwerkelijkheid toch een individuele aangelegenheid 

te zijn. Het bewustzijn dat samenhangt met de filmwerkelijkheid is van individuele aard: een 
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eventueel volle bioscoopzaal speelt geen rol in dat deel van het bewustzijn van de toeschouwer dat 

zich vereenzelvigt met de filmwerkelijkheid. Anders zou het betekenen dat we ons bij een scene die 

zich bijvoorbeeld afspeelt in een onderzeeboot afvragen of alle bioscoopbezoekers wel in die ruimte 

zouden passen.  

Tijdens de OBE kan het eigen lichaam of het gehallucineerde lichaam in beweging zijn, terwijl het 

punt van waaruit deze beweging wordt waargenomen vanuit een relatieve stilstand wordt ervaren. 

Het bewustzijn dat geassocieerd wordt met het lichaam kan een bepaalde handeling uitvoeren (zoals 

hardlopen), terwijl het bewustzijn dat geassocieerd wordt met het punt van waaruit deze handeling 

wordt waargenomen in stilstand is. Iets vergelijkbaars lijkt er aan de hand te zijn tijdens de 

filmervaring. In de film wordt de filmwerkelijkheid ervaren vanuit een bioscoopwerkelijkheid, die 

door de toeschouwer wordt ervaren vanuit stilstand. De filmwerkelijkheid kan in het bewustzijn van 

de kijker in beweging zijn, terwijl deze in werkelijkheid niet beweegt, hoewel de kijker wel kan 

reageren, en dus bewegen, alsof dat wat in de film gebeurd écht gebeurt. De toeschouwer vervult 

tijdens de filmervaring de rol van de unmoved mover, zoals Seel het verwoord (Seel 2014, p.5).  

Emotie speelt bij de OBE een bepalende rol. Een OBE kan door het subject als zeer beangstigend, 

maar ook als zeer wonderlijk worden ervaren, waarbij de angst of verwondering dan wel gericht is op 

de ervaring van een tweede lichaam naast het eigen lichaam, dan wel op de dislocatie van het 

lichaam en het mentale bewustzijn ervan. Ook bij de filmervaring speelt emotie een belangrijke rol. 

Tijdens de filmervaring is deze emotie echter niet zozeer gericht op de ervaring van het verdubbeld 

bewustzijn zelf, maar meer op dat wat zich afspeelt in de filmbeelden. Een verklaring hiervoor is dat 

de filmervaring wellicht zo gewoon is geworden, dat het ontstaan van het tweede bewustzijn dat zich 

richt op de filmwerkelijkheid inmiddels als vanzelfsprekend wordt ervaren. Laten we echter niet 

vergeten dat uit een eerder citaat van Tom Gunning is gebleken dat vlak na de uitvinding van het 

medium film de filmervaring wel degelijk als buitengewoon en op sommige momenten ook als zeer 

beangstigend werd omschreven. Dit duidt erop dat gewenning de ervaring van het ontstaan van een 

verdubbeld bewustzijn kan beïnvloeden.  

Ook speelt de manier waarop de omgeving door het subject wordt ervaren een rol. Het dubbele 

bewustzijn dat zich voordoet tijdens de OBE concentreert zich op dezelfde ruimte, hoewel de ruimte 

deels vanuit een ander visueel punt wordt ervaren dan normaal gesproken het geval is. Dit is waar de 

filmervaring fundamenteel afwijkt van de OBE. Tijdens de filmervaring ontstaat er namelijk niet een 

tweede bewustzijn dat de toeschouwer de bioscoopzaal vanuit een ander visueel punt laat ervaren 

dan normaal gesproken het geval is. Het bewustzijn dat door de filmwerkelijkheid wordt opgeroepen, 

bevindt zich buiten de ruimte van waaruit deze oorspronkelijk wordt ervaren. Het bewustzijn van de 

toeschouwer richt zich tijdens de filmervaring op een plek buiten de bioscoopzaal, om een andere 

mogelijke werkelijkheid te ervaren die alleen bestaat in de bewegende filmbeelden. Zodoende 

ontstaat er tijdens de filmervaring een verdubbeld bewustzijn, waarvan de ene helft zich richt op de 

zaal en de andere helft zich richt op een plek buiten die zaal. Tijdens de OBE ontstaat er een 

verdubbeld bewustzijn waarvan beide helften zich richten op dezelfde ruimte, maar die beide de 

ruimte vanuit een verschillend visueel punt ervaren.  
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Een mogelijke uitbreiding van Carruthers’ fenomenologie  

Daar waar het verdubbeld bewustzijn dat wordt opgeroepen door de OBE dus op het eerste gezicht 

lijkt af te wijken van het verdubbeld bewustzijn dat tijdens de filmervaring wordt opgeroepen, blijkt 

zij toch overeenkomsten te vertonen. Op een meer filosofische manier zou de film ook als een vorm 

van OBE kunnen worden omschreven. In Die Künste des Kinos (2013) wordt de film door Seel als een 

blik op het ‘zelf’ vanuit een extern punt omschreven. Seel refereert aan Heidegger wanneer hij stelt:  

‘Aus Perspektiven des Beteiligtseins an ihr und des Verstricktseins in sie verschaffen sie dem 

Menschen, wie Heidegger sagt, Gelegenheiten einer ‘Aussicht auf sich selbst’. In dieser Hinsicht 

interagieren und kooperieren die Künste seit jeher mit der reflexiven Aufklärung der 

Philosophie‘ (Seel 2013, p.232). Film biedt een perspectief op het menselijk handelen door een 

bepaalde distantie te genereren. Door deze distantie kan de film indirect iets zeggen over de 

toeschouwer zelf. 

Maar past de filmervaring, zoals die door Seel wordt omschreven, ook binnen de fenomenologie van 

de OBE zoals die door Carruthers wordt omschreven? Met andere woorden, zijn de drie vormen van 

zelfbewustzijn die Carruthers voorstelt ook in staat om het dubbele bewustzijn dat zich voordoet 

tijdens de bioscoopervaring te omschrijven? Is de filmervaring te omschrijven als een vorm van OBE 

of heautoscopie?  

Laten we hiervoor eerst terug gaan naar de twee vormen van OBE die Carruthers uiteen zet. In de 

eerste vorm van OBE bevinden sense of embodiment en sense of subjectivity zich weliswaar op 

dezelfde plek, maar worden ze ervaren vanuit een andere locatie dan normaal gesproken het geval is, 

namelijk vanuit een tweede lichamelijke entiteit. Is er tijdens de filmervaring sprake van een zelfde 

soort misrepresentatie van sense of embodiment? Tijdens de filmervaring ervaart de toeschouwer 

zichzelf als een filmkijkend, bioscoopstoelzittend wezen, maar tegelijkertijd ervaart zij zichzelf als 

onderdeel van de filmgebeurtenissen. Toch is de ervaring van het eigen lichaam dat de kijkende en 

luisterende handeling verricht niet gelijk aan de sense of ownership die Carruthers beschrijft. We 

hebben tijdens de bioscoopervaring niet het idee ons eigen lichaam te ervaren als iets dat wij 

bezitten; als een ding dat in de bioscoopstoel zit. Wij zijn ons lichaam. De bioscoopervaring houdt 

blijkbaar niet een duplicatie van het lichamelijke zelf in, omdat de ervaring van een tweede 

lichamelijke entiteit niet aanwezig is bij de ervaring van de filmwerkelijkheid. De toeschouwer neemt 

eerder op een passieve manier deel aan de filmgebeurtenissen. Daarbij is de ervaring van een 

tweede lichaam niet aanwezig in dat deel van het bewustzijn dat zich bezig houdt met de 

filmgebeurtenissen zelf. Tijdens de filmervaring blijft de toeschouwer de filmwerkelijkheid vanuit het 

eigen lichaam ervaren, waarin sense of subjectivity en sense of embodiment zijn verenigd. 

In de tweede soort van OBE wordt het zelf ervaren met een sense of subjectivity en het lichaam met 

een sense of ownership, maar de sense of embodiment is verdwenen. Dit verlies van de sense of 

embodiment lijkt enigszins op de minimale rol die de lichamelijke ervaring speelt wanneer de 

toeschouwer zichzelf identificeert met de filmwerkelijkheid. Zoals Seel eerder omschreef, lijkt de 

kijker zich te identificeren met het camera standpunt: een visueel punt in de ruimte. In de tweede 

vorm van OBE wordt het eigen lichaam ook vanuit een visueel punt in de ruimte ervaren. Toch staat  

in deze soort OBE ook weer de ervaring van het eigen lichaam centraal, in de vorm van een sense of 

ownership. Zoals eerder is besproken, is de sense of ownership niet aanwezig tijdens de 
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bioscoopervaring, omdat de toeschouwer niet de ervaring heeft het eigen lichaam te bezitten, maar 

te zijn.  

Bij heautoscopie ervaart het subject zichzelf zowel vanuit een tweede lichamelijke entiteit als vanuit 

het eigen lichaam. De tweede lichamelijke entiteit wordt echter alleen ervaren met een sense of 

subjectivity, terwijl het eigen lichaam wordt ervaren met een sense of embodiment. Sense of 

embodiment en sense of subjectivity zijn hier dus van elkaar gescheiden, waardoor een onthecht 

gevoel ontstaat. Hier is opnieuw sprake van de ervaring van een tweede lichamelijke identiteit, maar 

anders dan bij de eerste vorm van OBE speelt de sense of ownership hier geen rol, omdat het subject 

de ervaring blijft hebben dat zij het eigen lichaam ís. Alleen de sense of subjectivity verplaatst zich 

naar de tweede lichamelijke entiteit. Zou de filmervaring dan kunnen worden omschreven als een 

vorm van heautoscopie? Tijdens de filmervaring lijkt ons lichaam achter te blijven in de bioscoopzaal, 

terwijl onze ervaring van subjectiviteit zich lijkt te verdubbelen. De sense of subjectivity verplaatst 

zich tijdens de filmervaring niet naar een tweede lichamelijke entiteit, maar wellicht naar de 

personages die de hoofdrol spelen in de filmwerkelijkheid. Een bioscoopervaring zou daarom geen 

duplicatie van het lichamelijke zelf inhouden, maar een verdubbeling van het mentale zelf. Dit 

mentale zelf wordt niet door de toeschouwer zelf opgeroepen, maar door de film. Toch lijkt het 

gebruik van sense of subjectivity hier niet volledig op zijn plaats, omdat de toeschouwer alleen 

toegang heeft tot die gedachten en gevoelens van personages die door de film worden weergegeven.  

 

De filmervaring lijkt hiermee een ervaring te zijn die niet volledig kan worden omschreven door de 

drie vormen van zelfbewustzijn die Carruthers introduceert. De filmervaring verschilt op 

verschillende vlakken van de OBE en heautoscopie, waarbij met name dat deel van het bewustzijn 

dat zich richt op de filmwerkelijkheid niet volledig gevat kan worden in termen van sense of 

embodiment, sense of ownership en sense of subjectivity.  Dit filmbewustzijn is van een mentale aard 

en lijkt bovendien niet op de lichamelijke ervaring gericht te zijn, maar op de ruimte en de 

personages die door de film worden opgeroepen. Seel benoemde eerder al dat dat wat een ervaring 

tot een filmervaring maakt, lijkt samen te hangen met het ervaren van een reële ruimte. Dat deze 

ruimte als reëel wordt ervaren impliceert een omgevingsbewustzijn dat niet het 

omgevingsbewustzijn van onze daadwerkelijke locatie in de bioscoop verdringt. In plaats daarvan 

ontstaat er een tweede bewustzijn: dat van de omgeving in de film. Carruthers fenomenologie van 

het verdubbeld bewustzijn lijkt dit verdubbelde omgevingsbewustzijn van de filmervaring niet te 

kunnen representeren, omdat zij zich beperkt tot het noemen van drie vormen van zelfbewustzijn. 

Wanneer we Carruthers fenomenologie echter zouden uitbreiden met een vierde dimensie, zou zij 

hier wel toe in staat kunnen zijn. Naast de sense of embodiment, sense of ownership en sense of 

subjectivity zou een sense of environment kunnen worden toegevoegd aan Carruthers fenomenologie 

van het dubbele bewustzijn.  

De sense of environment kunnen we in deze context begrijpen als het ervaren van een reële ruimte, 

waarin het subject zich bewust is van de beweging en de locatie van het zelf in deze ruimte. Tijdens 

de filmervaring ervaart de toeschouwer zichzelf als een mentale en lichamelijke entiteit in de 

bioscoopruimte. Sense of embodiment en sense of subjectivity bevinden zich op dezelfde plek, binnen 

het lichaam van de toeschouwer. De filmwerkelijkheid roept echter een tweede bewustzijn op, 

waarin de toeschouwer zich tevens bewust is van de beweging en de locatie van zichzelf. De 

bioscoopervaring kan daarom omschreven worden als een out of environment experience, een OEE, 

waarbij het bewustzijn van de toeschouwer in staat is zich te richten op twee verschillende ruimtes.  
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Door Carruthers fenomenologie uit te breiden met een vierde dimensie, de sense of environment, is 

zij in staat om naast het verdubbeld bewustzijn dat gepaard gaat met OBE en heautopscopie ook het 

verdubbeld bewustzijn dat gepaard gaat met de filmervaring te omschrijven. Hiermee wordt een 

aanzet gegeven om het verband tussen een filmfilosofische fenomenologie en een cognitief-

psychologische fenomenologie van het verdubbeld bewustzijn verder te verhelderen, en zo beter op 

de menselijke ervaring te laten aansluiten. 
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Conclusie 

 

De centrale vraag die aan het begin werd gesteld is: in hoeverre is de ervaring van het verdubbeld 

bewustzijn dat onderdeel is van Seels benadering van de cinema-ervaring in verband te brengen met 

de ervaring van het verdubbeld bewustzijn dat onderdeel is van Carruthers benadering van de OBE? 

 

De filmbeleving is een beleving van de ruimte in de bioscoop en een beleving van de ruimte in de film, 

die simultaan worden opgeroepen in het bewustzijn van de kijker. Het is gebleken dat ook de OBE 

een ervaring is die gepaard gaat met de ervaring van een verdubbeld bewustzijn. Deze twee 

belevingen, de filmervaring en de OBE, vertonen een aantal overeenkomsten, waarvan de 

belangrijkste het ontstaan van de ervaring van een dubbel bewustzijn zelf is. De fenomenologie van 

de filmervaring en de fenomenologie van de OBE kunnen op verschillende vlakken met elkaar in 

verband worden gebracht, maar ze zijn ook essentieel verschillend van elkaar als het gaat om de 

beleving van de directe omgeving. 

De fenomenologie die Carruthers omschrijft is niet in staat om de specifieke bioscoopervaring die 

Seel omschrijft te omschrijven, tenzij er een vierde dimensie wordt toegevoegd aan de reeds 

bestaande dimensies. Wanneer men ervan uitgaat dat de filmervaring gepaard gaat met een 

bewustzijn van een filmruimte die buiten de daadwerkelijke ruimte van de bioscoop bestaat, dan is 

het een logische stap om de sense of environment aan de eerder genoemde vormen van bewustzijn 

toe te voegen. Hiermee is een begin gemaakt met het samenbrengen van twee verschillende 

disciplines, die beide een ongewoon aspect van de menselijke perceptie als hoofdonderwerp hebben 

gekozen.  
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