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20th Century Women

1 Vooraf
Vandaag

• 19.30-20.05: Inleiding

• 20.05-22.00 20th century women (115 min.)

• 22.00-22.15: nabespreking

2 Opvoeding
20th Century Women

• De film gaat over een moeder en haar zoon,

– Die met drie mensen samenleven,

* Die een soort gezin vormen.
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• Dorothea, de moeder heeft ideeën over opvoeding,

• Maar is er vooral erg onzeker over.

Korte geschiedenis over opvoedingstheorieën

• Socrates: bevraag ’s mensen intuïties.

– Ik weet dat ik niets weet;

– weet jij het wel zo goed, dan?

• Plato: laat het opvoeden aan de staat over.

– Haal de kinderen weg bij hun moeders.

Aristoteles: geef het juiste voorbeeld

• Een mens is niet zomaar een dier, dat zijn leven door instinct en toeval laat leiden.

• Een mens leidt zijn leven, organiseert en maakt plannen.

– Hij moet dus uitzoeken welke gewoonten bij hem passen (waarbij hij zich thuis
(èthos) voelt).

* Goed leven houdt goed handelen in.

– Wanneer het lukt dapper te zijn en goed en rechtvaardig tegenover anderen, zal dat
een diepe voldoening geven.

– De ethiek hoeft niet ver te zoeken naar normen, volgens Aristoteles zijn die te vin-
den in de samenleving.

* Wie goed oplet zal ze vinden.

Nieuwe tijd

• Erasmus (1466-1536), mijd geweld en leer spelenderwijs.

• John Locke (1632-1704) bevorder wijsheid en deugd.

• Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), bemoei je niet met kinderen.
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Twintigste eeuw

• Gadamer: de grondgedachte van waarden en normen moet in de traditie gezocht worden.

• Habermas: zoek de criteria van het ware, schone, het goede in de Verlichting. Funda-
menteel bij hem is dat de criteria totstandkomen in onderling overleg (consensus).

– Je moet mensen begrijpen vanuit de historische context.

– Vereist ideologiekritiek.

• Anti-autoritaire opvoeding:

– Opvoeders moeten zich niet boven hun kinderen plaatsen.

Opvoeding als morele situatie

• Met retorische:

– Hoe spelen de machtsverhoudingen zich uit?

• Psychologische:

– Wie is waartoe in staat en waarom?

• En fenomenologische factoren:

– Voelt men zich thuis?

Een Pickwick-vraag

V ‘Wanneer voel jij je ergens thuis?’

A ‘Dat is toch voor iedereen anders?’

* Dit A. is niet filosofisch, legt niet uit wat ‘thuis’ inhoudt.

A ‘Thuis is een veilige plek; waar je niet weg hoeft te gaan; geen tijdelijke plek’ (de
vluchteling in Flee)

* Dit A. is nominaal: geeft alleen enkele noodzakelijke voorwaarden.

A ‘Als je het idee hebt dat je veel van je geschiedenis van subjectieve ervaringen met de
ander deelt’.
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Kierkegaard en Wollheim

• Kierkegaard: ‘Het is helemaal waar, zoals filosofen zeggen, dat het leven achterwaarts
begrepen moet worden. Maar zij vergeten de andere propositie, dat het voorwaarts ge-
leefd moet worden. En als je die propositie overweegt wordt het alsmaar duidelijker
dat het leven in [mijn] tijd nooit echt begrepen kan worden eenvoudig omdat ik op geen
enkel moment de noodzakelijke rustplaats kan vinden vanwaaruit het te begrijpen – ach-
terwaarts.’

• Wollheim: we hoeven niet stil te staan om ons leven te begrijpen (zoals Kierkegaard
meent)

• We doen dat al levend.

3 De film
Leven

• Hoe leidt Dorothea haar leven?

– Wil ze teveel uitleggen?

– Wat zijn haar verlangens en angsten?

* Waarom committeert ze zich niet aan de man in huis?

• Hoezo heeft ze geen grip op de relatie met haar zoon, Jamie?

– Jamie ziet dat heel anders,

* En hij lijkt het ook inderdaad beter te zien.
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