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Laat ik mijn recherchewerk als filmdetective beginnen met een fragment zodat u meteen de 

eerste aanwijzingen heeft voor het beeldonderzoek dat ik de komende 20 minuten zal 

presenteren: 

 

Wat zien en horen we hier?  

Een lamp, een mechanische 

stem die in het frans iets 

zegt over de complexiteit 

van de werkelijkheid, en de 

vreemde kracht van 

legendes.  
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Een man met hoed, regenjas, 

aansteker, sigaret, en pistool. 

Een donker stadslandschap. 

En dan een andere stem (naar 

we aannemen van de man 

met sigaret en pistool) in 

voice-over:  

‘Het was 24 uur 17, 

Oceanische Tijd toen ik in de 

buitenwijken van Alphaville 

aankwam’.  

 

Dit is het begin van Jean-Luc Godard’s film Alphaville uit 1965. En zoals u al kunt opmerken is 

in Alphaville is niets wat het lijkt – en (omgekeerd) lijkt niets wat het is.  

 

Godard was in de jaren zestig de ster-

regisseur van de Nouvelle Vague, de 

filmbeweging die uit pure cinefilie het 

medium film ging herdefiniëren. 

Aanvankelijk door (begin jaren ‘50) als 

critici van de Cahiers du Cinema 

Hollywood genres met nieuwe ogen te 

bekijken. Na verloop van tijd (eind jaren 

‘50) door als filmmakers van een nieuwe 

jonge generatie met al deze nieuw 

gedefinieerde genres te gaan spelen om 

zo de grenzen van het medium te 

verleggen. In Alphaville gebruikt Godard 

elementen van de film noir om een science fiction verhaal te vertellen. Of is het een film noir 

verhaal, met science fiction elementen? Of nog iets heel anders misschien? 
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Het film noir spoor dan: 

 

Hoofdpersonage in 

Alphaville is de hardboiled 

detective / geheim agent 

Lemmy Caution, gespeeld 

door Eddy Constantine, die 

zich in het hotel waar hij 

aankomt voorstelt als Iwan 

Johnson, journalist voor de 

krant Pravda-Figaro. Op zijn 

hotelkamer leest  Caution 

een detective uit de ‘serie 

noire’ – het waren deze serie noire roman policiers die in 1945 voor het eerst verschenen, 

die de naoorlogse Cahier du Cinema-critici inspireerden tot het benoemen van de ‘film noir’ 

als een volwaardig cinema genre.  

In ‘Le manifeste de la  serie noire’ van 1948 zet het genre zich expliciet af tegen Sherlock 

Holmes en geeft een waarschuwing aan de lezer dat deze privé detectives meer van de 

straat zijn, minder de moraal aan hun kant hebben – maar wat er overblijft: ‘actie, angst en 

geweld’ zal veel plezier zal verschaffen. Caution in Alphaville hoort in deze traditie.  

 

Johnson/Caution,  de journalist/ detective 

in Alphaville,  is bovendien ook een 

directe ode aan Humphrey Bogart, de 

grote Hollywood held van de film noir. 

Niet alleen zijn hoed, regenjas en sigaret, 

maar ook zijn typische duimbeweging 

over zijn mond, refereren aan Bogart. In 

Godard’s eerste film, A Bout de Souffle, 

uit 1959 bracht het personage gespeeld 

door Jean-Paul Belmondo ook al een ode 

aan Bogart en het genre van de film noir.  
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En net zoals de Nouvelle Vague 

populaire film genres een nieuw 

allure gaven, zo zorgde Godard ook 

voor een opwaardering van 

Europese acteurs, zoals Belmondo 

die door zijn rol in A Bout de Souffle 

een cult-status kreeg. Hetzelfde 

gebeurde met de zanger Eddy 

Constantine, die in Frankrijk vooral 

bekend was door zijn rol in de 

verfilmingen van Peter Cheyney’s 

policiers over de privé detective 

Lemmy Caution. Als womanizer met 

een sigaret in de ene hand en een 

glas whisky (of een pistool) in de andere, was Constantine als Caution een geliefd personage 

bij het Franse publiek. Onder Godards regie krijgt ook Constantine een cult status, al  kostte 

hem dat wel zijn populariteit in de andere Lemmy Caution-verfilmingen. Het was, zoals 

Alphaville’s ondertitel als zegt: ‘een vreemd avontuur van Lemmy Caution’. Zo vreemd dat 

Eddy Constantine zou nooit meer een rol in andere Lemmy Caution verfilmingen zou krijgen 

aangeboden. 

 

 

In Godards wereld 

lijkt Lemmy Caution 

niet meer op 

vertrouwde hard 

boiled detective die 

hij was, maar krijgt 

iets vreemds en 

vervreemdends. 

Godard maakt van 

de film noir 

detective een  

intergallactische 

reizende geheim 

agent, die zich als 

journalist naar het 

buitenaardse Alphaville begeeft in zijn ‘Ford Gallaxy’. De wereld van Alphaville is kill en met 

de glanzende koelheid van functionele logica toebedeeld.  
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Alphaville is echter geen futuristische door special effects gecreëerde stad, maar in feite 

gewoon het Parijs in de jaren ’60 waaraan niets is toegevoegd behalve het filter van Godards 

ogen en de camera van Raoul Coutard. Met name gefilmd gedurende de nacht, gebruik 

makende van slechts het aanwezige licht en in combinatie met een  focus op moderne 

geometrische gebouwen, verdwijnt het de stad zoals we deze kennen verschijnt een stad 

van de toekomst. Parijs wordt Alphaville. Film noir wordt science fiction. 

 

Het ‘science fiction spoor’ wordt 

versterkt door de vele machines die de 

wereld van Alphaville beheren: controle 

kamers, surveillance apparatuur, en 

nutteloze machines die om geld vragen 

(‘mettez une piece’) en fiche met ‘merci’ 

teruggeven. Machines die een bedankje 

afgeven in plaats van informatie of een 

product komen zo op het zelfde niveau 

als de mensen in Alphaville – die even 

mechanisch lijken te handelen. 
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Net als de ‘merci-machine’ zegt men in 

Alphaville te pas en te onpas, ‘met mij gaat 

het goed, dank u’.  Alle contacten zijn 

functioneel en lijken geprogrammeerd: 

Caution wordt in het hotel ontvangen door 

een ‘Verleidster, klasse 3’ met standaard 

vragen en handelingen om het gasten naar 

hun zin te maken. 

 

 

 

 

 

Caution wordt door een machine, de 

supercomputer Alfa 60, ondervraagd over zijn 

komst naar de stad. Maar hij geeft niet de 

gewenste antwoorden en wordt zo steeds 

verdachter, achtervolgd en regelmatig 

opnieuw ondervraagd. 

 

 

 

Lemmy Caution (die uit het “Buitenoord” 

Nueva York komt) heeft de opdracht om 

de verbannen wetenschapper Leonard 

Von Braun op te sporen en te liquideren. 

Overal in Alphaville ziet Caution de 

afbeeldingen van Von Braun – de 

uitvinder van Alfa 60 en de man achter de 

technocratische dictatuur van de 

machines in Alphaville.  
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Maar waar staat Von Braun voor, en wat is Cautions echte missie? 

 

 

Von Braun wordt in Alphaville gespeeld 

door Howard Vernon, een Zwitserse 

acteur die in Frankrijk vele rollen als nazi-

officier speelde. In Alphaville zijn er talloze 

verwijzingen naar Nazi Duitsland. Zo is er 

in de lift een SS-knop en hebben alle 

mensen een serie nummer. Von Braun zou 

dan ook op de eerste plaats als een Nazi-

officier kunnen worden gezien – in ieder 

geval staat hij voor de kille logica van de 

dictatuur van de moderniteit.  

 

In de film wordt Von Braun aangeduid als de 

‘uitvinder van de dodelijke straling’ en 

expliciet  in verband gebracht met Los 

Alamos, het nucleaire laboratorium in New 

Mexico in de VS waar in de jaren 40 aan de 

ontwikkeling van de atoombom werd 

gewerkt.  

 

 

De naam Von Braun refereert uiteraard ook 

direct aan Wernher Von Braun, de Duitse 

uitvinder die aan de wieg heeft gestaan van de 

rakettechnologie en in 1958 bijdroeg aan de 

lancering van de eerste Amerikaanse satelliet 

(Explorer 1). Von Braun was controversieel 

vanwege zijn medewerking aan het 

raketprogramma van Nazi Duitsland.  
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Om al deze redenen lijkt Caution’s missie om Leonard von Braun te pakken te krijgen dan 

ook een directe verwijzing naar de desastreuze rol en gewetenloze toepassing van 

technologie in WO II, de onmenselijkheid van nucleaire technologie en de vervreemding die 

raket en satelliettechnologie met zich meebrengen. Leonard von Braun in de film blijkt 

vroeger Professor Leonard Nosferatu te hebben geheten – en Nosferatu is natuurlijk de 

ultieme vampier die van mensen zombies maakt – of machines, in dit geval. Cautions missie 

is dus grotendeels gericht op het ontmaskeren van deze onmenselijke en gewetenloze 

dimensies van technologische vooruitgang. De oorspronkelijke titel van Alphaville was dan 

ook Tarzan versus IBM. Von Braun is daarbij de belichaming van de machine. 

 

 

Maar onder die kritiek op de technologie ligt 

nog een andere dimensie. Godard had het Von 

Braun personage eigenlijk willen laten spelen 

door de structuralistische semioticus Roland 

Barthes. Dat is niet gebeurd en misschien ook 

wel begrijpelijk waarom: Godard heeft namelijk 

ook genadeloze kritiek op de in de jaren 60 

populaire wetenschappelijke stromingen als 

het structuralisme en de semiologie, die hij als 

een andere variant van de machine logica ziet. 

 

 

 

Gedurende de hele film duikt 

regelmatig het teken E=MC2  E = hf 

op – als (onzinnig) symbool voor het 

Barthiaanse structuralisme en het 

decoderen van teksten en taal 

volgens bepaalde vaste regels en 

codes die ook door machines kan 

worden gedaan en die pure logica 

nastreven. 
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We zien Lemmy Caution in gesprek met een hoofd 

engineering (Laslo SZabo) die hem uitlegt hoe die 

logica van Alphaville werkt: ‘We registreren, 

rekenen en trekken conclusies.’ 

 

En zien ook voor welk probleem Caution het 

systeem stelt: De Alpha 60 supercomputer die als 

een gigantisch, tot machine gereduceerd, collectief 

bewustzijn functioneert, berekend 1.4 miljard 

opties om hem te ondervragen en te plaatsen, 

maar heeft veel moeite hem te decoderen. 

 

 

 

Caution ontdekt tot zijn afschuw steeds 

meer hoe rigoureus de computer logica 

van Alpha 60 alles wat niet logisch is 

(althans in de wereld van Alphaville) 

wordt verbannen: poëzie, liefde, 

emoties. Wie lacht, wie huilt, wie niet 

codeerbaar is, wordt verbannen, of 

geëxecuteerd – als een volkomen logisch 

schouwspel in een zwembad (‘een bevel 

is een logische conclusie’  wordt er op 

een gegeven moment in de film 

uitgelegd).   
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Maar gelukkig is er ook licht in Lemmy Cautions ‘vreemde avontuur’. Leonard Von Braun’s 

dochter, Natasha Von Braun (Anna Karenina), een programmatrice van klasse 2, is naar 

Caution gestuurd om hem te begeleiden in Alphaville.  

 

 

Hij wordt verliefd op haar. Maar zij heeft geen 

idee wat verliefd zijn of liefde is, handelt even 

automatisch als alle anderen. Totdat Lemmy in 

elkaar wordt geslagen door de autoriteiten  en zij 

niet huilt ‘omdat het niet mag’.  

 

 

 

 

En Natasha niet meer langs de lijnen van de 

logica begrijpt wat er gebeurt. Zij zich niet meer 

‘normaal’ voelt. 
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Caution geeft Natasha een boek met gedichten van Paul Eluard, Capitale de la Douleur, dat 

hij van een bevriende geheim agent kreeg die een exemplaar verstopte (en die dit met de 

dood moest bekopen).  

En zo transformeert Alpahville tot een ode aan de poëzie en de liefde. Eluard, een van de 

oprichters van het surrealisme, is beroemd vanwege zijn gedichten over de oorlog (zijn 

gedicht La liberté (De vrijheid) werd tijdens de WOII uitgestrooid onder het verzet) en voor 

zijn prachtige woorden over de liefde – zoals de gedichten La courbe de tes yeux (De boog 

van je ogen) en Je t’aime.  

 

Natasha leest en begrijpt de helft van 

de woorden niet: het woord 

‘conscience’ bijvoorbeeld. Ze zoekt 

het op in de Bijbel – iedere 

hotelkamer heeft er een - die 

natuurlijk geen bijbel is maar een 

woordenboek dat elke dag wordt 

aangepast. Woorden verdwijnen. Het 

woord ‘conscience’ (in de dubbele 

betekenis van ‘geweten’ en 

‘bewustzijn’) staat er al lang niet meer 

in.  
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Natasha kan zich net nog een paar 

andere woorden herinneren die tot 

haar spijt onlangs zijn verdwenen  

roodborstje 

huilen 

herfstlicht 

tederheid 

 

 

 

Lemmy verklaart haar de liefde – maar wat is liefde in een wereld waar ‘onlogische woorden’ 

verdwijnen en alles functioneel en automatisch wordt gemaakt? Laten we kijken hoe Godard 

dit met behulp van Eluard vorm geeft: 
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Natuurlijk ligt hierin ook de liefde tussen Godard en 

Anna Karina besloten die begin jaren zestig elkaar 

tegenkwamen, op slag verliefd werden, trouwden en 

films gingen maken. De manier waarop Karina wordt 

belicht en in beeld gebracht is pure poëzie, pure liefde 

in beeld. 

 

 

 

 

Maar na dit poëtisch intermezzo terug in 

Alphaville heeft Lemmy wel nog wat te doen: 

Hij zoekt Von Braun op en liquideert hem. 

Daarna blaast hij de logica van Alpha 60 op 

door een raadsel te geven at de 

supercomputer niet kan oplossen. En 

daarmee gaat de hele controlerende 

machine kapot.  

 

 

 

 

 

 

De mensen in Alphaville bezwijken. 
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Caution redt Natasha. ‘Denk aan het woord 

“liefde”,’ zegt hij haar bij wijze van tegengif 

tegen de dodelijke stralingen van de 

dovende stad.   

Samen verlaten ze Alphaville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is 23.15 uur Oceanische Tijd wanneer Caution en Natasha Alphaville verlaten. In de auto 

spreekt Natasha voor het eerst de woorden: ‘Je t’aime.’ Ze kijkt in Godards camera, naar 

ons.  

Het is 1965 wanneer Godard en Karina hun scheiding aanvragen. Parijs is niet meer 

Alphaville, maar ‘Capitale de la Douleur’ geworden. Hoofdstad van het liefdesverdriet. 
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