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ABSTRACT
Voor veel christenen zijn het kijken van films en religieuze identiteit niet meer twee
verschillende entiteiten. Hoewel films kijken steeds populairder wordt onder christelijke
filmkijkers in Nederland, is er weinig onderzoek gedaan naar de functie van film voor
religieuze identiteitsconstructie. Als er meer bekend is over de toe-eigening van films door
christelijke kijkers helpt dat om te begrijpen hoe zij onderhandelen tussen verschillende
rollen in hun dagelijks leven, de maatschappij en de kerk.
Dit onderzoek is een empirisch praktisch theologisch onderzoek dat de toe-eigening
van narratieve films door orthodoxe Protestantse filmkijkers en de relatie met religieuze
identiteit onderzoekt. De hoofdvraag van het onderzoek is: Hoe eigenen orthodoxe protestantse
filmkijkers in Nederland zich de betekenis van narratieve films toe en wat is de relatie tussen deze toeeigening en hun religieuze identiteit?
Gedurende de studie hebben dertig deelnemers drie films gezien in een periode van
drie maanden (Mar Adentro, Des hommes et des Dieux and Blue like jazz). Aan het begin van de
onderzoeksperiode zijn alle respondenten geïnterviewd over hun religieuze identiteit. Na
elke vertoning namen de respondenten deel aan een focusgroep of werden ze persoonlijk
geïnterviewd. Elke respondent werd in totaal drie keer persoonlijk en een keer in een
focusgroep geïnterviewd. De interviewdata is verrijkt met een vragenlijst over de
achtergrond van de respondenten en over hun filmgewoonten; een korte vragenlijst over
hun eerste reactie na elke film en een vragenlijst na afloop over hun ervaringen met het
onderzoek.
De resultaten tonen aan dat film met name een sterke functie heeft voor respondenten
in de religieuze identiteitsstatus van moratorium (RIM) en religieuze identiteitsstatus van
integratie (RII). Voor respondenten in de religieuze identiteitsstatus foreclosure (RIF) vervult
film een minder belangrijke rol. De uitkomsten over de toe-eigening van films laten een
opmerkelijke overeenkomst zien met de pro-filmische theory van Martin Barker: filmkijkers
die enthousiast zijn over de films zijn in staat om in de rol van het 'impliciete publiek' te
stappen en slagen erin om een relatie te leggen tussen de fictionele wereld en hun dagelijks
leven. Zij evalueren de films op een dogmatisch, ethisch en esthetisch niveau, waardoor de
film narratieve ruimte creëert om te zien 'hoe het ook anders kan' (cf. Heinz Streib). De
belangrijkste functie van film kan worden samengevat als film-als-gelijkenis.
De betekenis van de resultaten worden geëxploreerd in een praktische theologie voor
de 21e eeuw voor de christelijke kerk, de maatschappij en voor religieuze educatie. In zo'n
'dramatische' praktische theologie kan de rol van film-als-gelijkenis goed naar voren komen:
film als een krachtige bron voor theologie en religieuze identiteitsconstructie.

