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1. Opzet 
In deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met enkele van de belangrijkste filmgenres. De 
cursus behandelt genres als de western, de martial arts film, het melodrama, de historische film, de 
musical, de komedie, de gangsterfilm, de horrorfilm. We bestuderen de geschiedenis, de werking en 
de eigenschappen van deze genres aan de hand van theoretische en historische reflecties over 
klassieke genres en aan de hand van concrete films. De nadruk ligt op de klassieke Hollywoodperiode, 
maar we hebben ook aandacht voor vroegere en latere genretradities, in Hollywood en daarbuiten. 
 
Het doel van deze cursus is drieledig: 

1. De student heeft kennis over en inzicht in de belangrijkste genretheorieën. 
2. De student heeft kennis over en inzicht in de (historische ontwikkeling van) enkele belangrijke 

filmgenres. 
3. De student verwerft de methodologische vaardigheden om een genreanalyse uit te voeren. 

2. Planning, teksten en films 
De colleges gaan door op woensdag van 15.00 tot 17.00 in S.R.004. 

12/2 Introductie en genretheorie (GW & TP) 
Tekst: Altman, Rick (2012). A semantic/syntactic approach to film genre. In Barry Keith 

Grant (ed.), Film genre reader IV (pp. 27-41). Austin: University of Texas Press. 
(Oorspronkelijk in Cinema Journal, 1984) 

19/2 Western (TP) 
Tekst: Pye, Douglas (2012). The western (genre and movies). In Barry Keith Grant (ed.), 

Film genre reader IV (pp. 239-254). Austin: University of Texas Press. 
Film: My Darling Clementine (1946, John Ford) https://vimeo.com/315611134  

26/2 Japanse en Chinese martial arts films (GW) 
Tekst: Costanzo, William V. (2014). The warrior hero. In World cinema through global 

genres (pp. 43-78). Malden: Wiley Blackwell. 
Film: Hero (2002, Zhang Yimou) https://vimeo.com/315268986  

4/3 Horrorfilm (TP) 
Tekst: Wood, Robin (2018/1978). An introduction to the American horror film. In Robin 

Wood, Richard Lippe, Barry Keith Grant (eds.), Robin Wood on the horror film: 
Collected essays and reviews (pp. 73-110). Detroit: Wayne State UP. 

Film: The Exorcist (1973, William Friedkin) https://vimeo.com/318414270 
11/3 Exploitatiefilm (GW)  

Tekst: Roche, David (2015). Exploiting exploitation cinema: an introduction. 
Transatlantica (2), 1-19.  

Film: naar keuze uit de Hong Kong Category III sectie op het Offscreen festival  
14/3 

ZATERDAG 
 

Hong Kong Category III Films (GW) 
Studiemiddag op het Offscreen festival in Cinema Nova, op wandelafstand van Brussel-

Centraal: https://goo.gl/maps/iP9zoRoSwsG2  
Meer info volgt! 

18/3 Misdaadfilm (GW) 
Tekst: Hardy, Phil (1996). Crime movies. In Geoffrey Nowell-Smith (ed.), The Oxford 

history of world cinema (pp. 304-312). Oxford: Oxford University Press. 
Film: Bonnie and Clyde (1967, Arthur Penn) https://vimeo.com/317119456  

https://vimeo.com/315611134
https://vimeo.com/315268986
https://goo.gl/maps/iP9zoRoSwsG2
https://vimeo.com/317119456
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25/3 Film noir (GW) 
Tekst: Root, Jane; Neale, Steve (2009). Film noir; Noir and neo-noir. In Pam Cook (ed.), 

The cinema book (pp. 305-311). London: Bloomsbury. 
Film: Double Indemnity (1944, Billy Wilder) https://vimeo.com/314453932 
DEADLINE indienen responspaper studiedag Offscreen  

1/4 Screwball Comedy (TP) 
Tekst: Shumway, David (2012). Screwball comedies: Constructing romance, mystifying 

marriage. In B. K. Grant (ed.), Film genre reader IV (pp. 463-483). Austin: 
University of Texas Press. (Oorsponkelijk in Cinema Journal, 1991) 

Film: It Happened One Night (1934, Frank Capra) https://vimeo.com/320184479 
22/4 Melodrama (TP) 

Tekst: Gledhill, Christine (1987). The melodramatic field: An investigation. In Home is 
where the heart is: Studies in melodrama and the woman’s film (pp. 5-39). 
London: BFI. 

Film: Letter from an Unknown Woman (1948, Max Ophüls) 
https://vimeo.com/320184068 

29/4 Musical (TP) 
Tekst: Feuer, Jane (2012). The self-reflexive musical and the myth of entertainment. In 

B. K. Grant (ed.), Film genre reader IV (pp. 543-557). Austin: University of Texas 
Press. (Oorspronkelijk in Quarterly Review of Film Studies, 1977) 

Film: The Band Wagon (1953, Vincente Minnelli) https://vimeo.com/320184838 
6/5 Actiefilm (gastles Lennart Soberon) 

Tekst: Higgins, Scott (2008). Suspenseful situations: Melodramatic narrative and the 
contemporary action film. Cinema Journal, 47(2), 74-96. 

Film: John Wick (2014, Chad Stahelski) https://vimeo.com/383775352 
13/5 Historische film (GW) 

Tekst: De Wever, Bruno, & Vande Winkel, Roel (2007). Sterke verhalen en foute 
uitvindingen. De historische speelfilm als geschiedenisfabriek. In D. Biltereyst & C. 
Stalpaert (Eds.), Filmsporen (pp. 199-212). Gent: Academia Press. 

Film: Marie Antoinette (2006, Sofia Coppola) https://vimeo.com/320198948 
 
Gelieve voorafgaand aan iedere les de vermelde films te bekijken. Wachtwoord voor de Vimeolinks: 
UAntwerpen 

3. Evaluatie 
De evaluatie bestaat uit: 

- 10% responspaper (2 van de 20 punten) 
- 90% schriftelijk examen (18 van de 20 punten) 

4. Responspaper 
De studenten schrijven een responspaper (400 à 500 woorden) over de uitstap naar de studiedag en 
de bijhorende filmvertoning op het Offscreen festival. Een responspaper biedt een persoonlijke 
reflectie op (een of meerdere aspecten van) de materie die tijdens de studiedag werd behandeld. Op 
Blackboard staan enkele voorbeelden van responspapers. 
Richtlijnen: 

- Vermeld je naam en het aantal woorden 

https://vimeo.com/314453932
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- Deadline: 25 maart 
- Elektronisch indienen via Blackboard (Opdrachten). Titel bestand: Achternaam Voornaam 

Responspaper 
- Één papieren versie (zonder mapjes of ander plastic) indienen tijdens de les of in het postvakje 

van Gertjan Willems (S.D.124) 
Het niet respecteren van de richtlijnen maakt de responspaper onontvankelijk. 
 
Indien je omwille van lesverplichtingen of ziekte niet aan de excursie kunt deelnemen, is er een 
vervangopdracht: je schrijft een boekbespreking (400 à 500 woorden) van Film genre: From 
iconography to ideology van Barry Keith Grant (te vinden in de bib en op Blackboard). Deadline en 
indieningsbepalingen blijven dezelfde als voor de responspaper. 

5. Leermateriaal en examen 
Leermateriaal: 

- Lespresentaties: na iedere les beschikbaar via Blackboard 
- Eigen lesnotities 
- Syllabus: digitaal beschikbaar via Blackboard en fysieke exemplaren te koop via Universitas 
- Films: via Vimeolinks 

Al het leermateriaal behoort integraal tot de examenstof, behalve wanneer expliciet wordt 
aangegeven dat dit niet het geval is.  
 
Het schriftelijk examen vindt plaats in de examenperiode van het tweede semester. Herkansing is 
mogelijk tijdens de tweede zittijd.  
 
Meer uitleg over het examen volgt tijdens het laatste college, dat ook fungeert als vragenmoment. 
Gelieve ten laatste op 13 december je vragen over de leerstof door te mailen. Na deze datum worden 
inhoudelijke vragen niet meer beantwoord. 

6. Begeleiding en contact 
Vragen met betrekking tot de leerstof worden steeds klassikaal gesteld tijdens de reguliere 
lesmomenten. Met individuele vragen kan je na de les terecht bij de docenten.   
 
Email: tom.paulus@uantwerpen.be  gertjan.willems@uantwerpen.be 
 
Voor algemene studiehulp kan je terecht bij de studiebegeleidingsdienst van de UAntwerpen: 
https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/studerenuantwerpen/begeleiding/  

mailto:tom.paulus@uantwerpen.be
mailto:gertjan.willems@uantwerpen.be
https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/studerenuantwerpen/begeleiding/
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