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Gluckauf
Vandaag

• 10.15-11.05: Inleiding

• 11.05-11.20: Pauze

• 11.20-13.00 Gluckauf (98 min.)

• 13.00-13.15: nabespreking

1 Handelingen
Wat zijn handelingen

• Toen de dino’s stierven: waarom deden ze dat?

– Ze deden het niet—het overkwam hen (geen handeling maar een gebeurtenis).

– Ze hadden geen redenen, er waren alleen oorzaken.

∗ Causale effecten volgen wetmatig op hun oorzaken

• De vraag had moeten zijn: waardoor stierven de dino’s?
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• Redenen zijn intentionele oorzaken (niet wetmatig).

– Hun betekenis hangt ook af van de context / praktijk.

Handelingen

• Handelingen zijn iets anders dan gebeurtenissen.

– Als ik struikel en mijn hand zwaait uit en ik raak Bert vol in zijn gezicht, heb ik
hem dan geslagen?

– Het was een gebeurtenis, geen daad;

– Niet iets wat ik deed: het overkwam ook mij.

• Wanneer is een beweging een handeling (ipv. alleen een gebeurtenis)?

– Als het een doen was;

– Bedoeld dus (niet per se bewust, maar wel vast te stellen);

– Als de actor kon kiezen.

• Overbepaaldheid van menselijk handelen »

Overbepaaldheid van Menselijk Handelen

• In de pauze begint Marja plotseling Peter overdreven te zoenen. Waarom? Wel, ze wil
. . .

– . . . bij Peter alle twijfels wegnemen;

– . . . Melissa laten zien dat Peter van haar is;

– . . . zichzelf ervan overtuigen dat ze niet lesbisch is;

– . . . Chris laten zien dat hij het kan vergeten.

– Etc. etc. We behoeven al deze overwegingen om dit gedrag te begrijpen! En meer:

Overbepaaldheid van Menselijk Handelen

• Maar ook . . .

– . . . ze merkt bij het zoenen dat Peter “geen zin” heeft;

– . . . voelt toch een verlangen naar Chris;

– . . . en een voorgevoel dat ze Peter zo zoende omdat ze toch lesbisch is.
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Clifford Geertz: dikke beschrijving

• Dikke beschrijving is nodig voor culturele antropologie.

• Betekenislagen (Gilbert Ryle)

– Jongens knipperen met rechteroog: 1. een tic of 2. een knipoog?

– Kan complexer: 3. jongen knippert ironisch; 4. oefent voor spiegel, etc.

Dikke beschrijving

• Dikke beschrijving is nodig wanneer de wetenschapper observeert!

– En dat doet zij per definitie.

– Zeker als ze de gebeurtenissen achteraf moet zien te begrijpen.

• De mensen die bij Melissa bij de automaat staan, zien veel meer dan de afstandelijke
observant;

En film?

• Film biedt op een of andere manier ook zo’n dik beeld.

– Met dit verschil dat wij, de kijkers, niet hoeven te reageren, omdat we naar een
scherm kijken (en niet dik aanwezig zijn).

∗ En met uitzondering van actiefilms met platte karakters, zoals Die Hard, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 . . .

• Hoe is film dan niettemin dik?

2 Aankijken
Aankijken

• Aankijken staat centraal in dikke situaties, waar mensen als moreel handelende actoren
op betrokken zijn.

– I am not your negro: We moeten de ander leren “zien”.

∗ Baldwin bedoelt: De ander “zien” betekent de ander erkennen, en dat betekent
de ander respecteren.

∗ Hoe moeten we de ander “zien”? Is observeren genoeg?
∗ We moeten de ander dik waarnemen, aankijken.

– Timbuktu: IS “zag” de locale mensen niet; de film laat dik zien wat er dan gebeurt.

– I, Daniel Blake: Katie “ziet” Daniel, en omgekeerd; ze doen dat voor ons.

– Uzak: Mahmut wil Yusuf niet “zien”; en wat er dan gebeurt.
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Authenticiteit

• Maar hoe kunnen acteurs elkaar authentiek aankijken?

• Asymmetrie:

– Als het personage moet bukken, bukt de acteur—één handeling.

– Als het personage iets voelt, speelt de acteur de uitwendige symptomen.

• Maar ze kunnen elkaar wel, in hun rol, aankijken;

– Niet: “Wat acteren we weer goed, he?” Dat zouden we zien in de bioscoop.

Carnage

• Vandaar het probleem van de blik in Hollywood films, zoals Carnage.

• En de kracht van bijvoorbeeld Uzak

– Die ons de werkelijkheid van de mannen toont;

– Door de chaos van hun hier en nu te laten zien.

– Met zo weinig mogelijk narratieve sturing.

– En enkele loose ends, zoals de man die de negatieven van Mahmut beoordeelt.

3 Gluckauf
Gluckauf

• Een dwingend verhaal, waardoor minder ruimte voor de chaos van het hier en nu.

• Het gaat weer om twee mannen: een vader en een zoon.

– Geen loose ends: alles heeft een functie in het verhaal.

• Tegen de achtergrond van de tragische geschiedenis van Limburg.

Limburg

• Redder van het vaderland na de tweede wereldoorlog: 15 jaar lang de motor van de
economie!

– De mijnen brachten een geheel verzocht leven: huisvesting, scholen, infrastructuur,
verzekeringen.

• December 1965: Den Uyl: binnen 10 jaar alle mijnen dicht; met behoud van arbeids-
plaatsen.

– Helaas niet:
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Figuur 1: Gluckauf, mooi Limburgs landschap, een lijkweg.

– Voor de 75.000 verloren arbeidsplaatsen zijn er maar 15.000 weer opgevuld (door
aantrekken van bedrijven).

– Van een rijke provincie van Nederland in 10 jaar naar een arme.

• Wat doet dat met een gemeenschap?

• Gluckauf is geen documentaire!
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Figuur 2: Gluckauf, Jeffrey en Lei samen op jacht

Figuur 3: Gluckauf, Jeffrey en Lei
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