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Meek’s Cutoff

1 Vandaag
Vandaag

• 10.30-11.10: hoorcollege

• 11.10-11.25 pauze

• 11.25-13.15 Meek’s Cut-off (104 min.)

• 13.15-13.30 nabespreking

2 Het wilde westen
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Het standaardverhaal

• Blanke Europeanen tegenover wilde indianen

– Eerst meedogenloze krijgers (en afvallige indianen als spoorzoekers) . . .

– Later geromantiseerd vanwege hun levensstijl in overeenstemming met de natuur
. . .

– Nu politiek correct als Native Americans beschouwd.

∗ Begrepen als onderdrukt door blanken (net als de ex-slaven)

Framing

• Niet vergeten dat het wild west genre ook dient

• om de geweren manie van de Amerikanen te steunen

– De revolverhelden hebben immers het land groot gemaakt ...

Radicale vertaling

• Als je de cultuur noch de taal van een groep mensen kent, hoe leer je die taal dan kennen?

• Iemand zegt “Kroetsj”

– Bedoelt hij “Kijk, een konijn” of “Die boom is heilig, daar huizen onze voorouders”
of “Het gaat regenen” of “Maak dat u wegkomt”

– En: zegt hij het tegen u, of tegen zijn dorpsgenoten? (“Deze man is een verrader”)

• We hebben geen idee zonder woordenboeken

Wittgenstein over radicale vertaling

• “We begrijpen Chinese gebaren net zomin als Chinese zinnen.”

– Zettel, 1967, 39:219.

• “Als je bij een vreemde stam kwam waarvan je de taal helemaal niet kende, en je wilde
weten welke woorden correspondeerden met ‘goed’, ‘fijn’, etc., waar zou je dan naar
zoeken? Je zou zoeken naar glimlachen, gebaren, voedsel, speelgoed.”

– Lectures & Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, 1938?1946,
2:6.
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(a) Downing the Nigh Leader (b) A Dash for the Timber

Figuur 1: Frederic Remington

Het standaard verhaal over het wilde westen

• Geromantiseerd door Hollywood.

– Revolverhelden en ongenaakbare sherifs.

∗ Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969); High Noon (1952); The Proposi-
tion (2005)

– John Ford heeft meer oog voor de realiteit.

VStagecoach (1939)

– Recentelijk subtieler over goed en kwaad

∗ The Homesman (2014); Meek’s Cut-Off (2010)

• Verder gefictionaliseerd door de spaghetti western

– Grandioze beelden; personages als halfgoden.

VOnce Upon a Time in the West (1968); The Good, the Bad and the Ugly (1966)

3 De film

Fascinatie voor de wereld achter de horizon.

• Revolverhelden: avonturen, op afstand bedacht (verzonnen)

– Wetteloosheid heeft in werkelijkheid niet lang geheerst

• Maar hoe is dat pionieren in werkelijkheid geweest?

– Ontdekken, uitproberen, buiten de bekende praktijken.

– Weg van je oude gemeenschap.
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Figuur 2: Oregon Desert

Het wilde westen.

• Door de woestijn van Oregon in 1845.

• Van de ene civilisatie naar de andere

– Alleen is die er nog niet

• Om welke praktijken gaat het hier?

De praktijken.

1. De samenleving die men achterliet.

2. De ongewisse samenleving die men nog moet stichten.

3. En de tocht zelf: onderlinge verhoudingen.

Je thuis weten

• In je eigen stad, land, cultuur . . .

. . . begrijp je wat je om je heen ziet:

– Wat objecten betekenen, wat straten en gebouwen betekenen

– Wat mensen doen:

∗ Hoe ze bewegen,
∗ Wat ze van plan zijn, wat ze bedoelen,
∗ Of ze onderweg of thuis zijn.
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Wat zien verdwaalde pioniers in de woestijn van Oregon?

• De dingen hebben geen betekenis;

– Je weet niet waar je eten of drinken moet halen

. . . of waar je naar toe moet (waar je vandaan komt)

• Was het verkeer in Locke nog duidelijk een tussenruimte — een echte praktijk waar we
onze weg in weten . . .

• Wat de woestijn van Oregon is, of voor pioniers in petto heeft, is hen onduidelijk.

– Wat ze er zien heeft geen praktische betekenis.

• Hoe verfilm je dat?

De grens tussen waarheid en schoonheid

• Meek’s Cutoff biedt veel mooie beelden.

• Zitten schoonheid en waarheid elkaar in de weg?

– “Dat is te mooi om waar te zijn.”

• Is schoonheid niet veeleer een manier om bij het andere te geraken—om betekenis waar
te nemen.

– Ganzentrek

• Lelijkheid verhindert dat je betekenis waarneemt.

Schoonheid

• Schoonheid geeft je de gelegenheid je te verdiepen . . .

• in: hoe het moet zijn om dit mee te maken.

3.1 Subtiele beelden
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Figuur 3: Lelijkheid verhindert ons de persoon te zien (Joseph Merrick, ca. 1889)
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(a) Een middeleeuws tafereel (kleuren, gewaden (b) Langzaam worden ze viezer

(c) en viezer

Figuur 4: HOOFDTITEL
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