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Proloog
Wanneer

er in Vlaanderen en Nederland over politiek en theater
gesproken wordt - een hot item tegenwoordig - dan valt het direct op dat
iedereen spreekt vanuit een andere invulling van het begrip ‘politiek theater’. De
enige constante waar iedereen het over eens is, is het vormingstheater dat eind
jaren 60 en in de jaren 70 hoogtij vierde. Het vormingstheater is onbetwistbaar
hét voorbeeld van politiek theater. Tezelfdertijd is men ervan overtuigd dat het
politieke aspect van het theater vandaag de dag een andere invulling heeft dan
in die tijd. Het steeds terugkerende probleem ligt in de verwoording van deze
andere invulling. De één is er van overtuigd dat het theater altijd politiek is
omwille van zijn vorm. Het theater richt zich tot een publiek en het deelt iets
mee, een boodschap. Het is een forum waarop standpunten worden ingenomen.
Deze formele benadering van het theater legt niet de nadruk op de inhoud van
het ingenomen standpunt maar op de scène die het theater aanbiedt om het
standpunt te verkondigen. Hieruit besluit men: “Alle theater is politiek”1 . Voor
de ander is het theater enkel politiek wanneer die boodschap een politieke of
maatschappelijke inhoud heeft. Nog anderen noemen het theater dat een
engagement - zowel maatschappelijk als artistiek - aangaat, politiek theater.
Dit onderzoek is voor mij een zoektocht geweest naar de
gemeenschappelijke grond van deze verschillende interpretaties van ‘politiek
theater’, naar wat ik noem ‘de politieke dimensie van het theater’. Hoewel het
niet de bedoeling is om in deze proloog of in het onderzoek een omstandig
overzicht te geven van het politieke theater van de laatste 50 jaar, zal ik hier
kort toch enkele lijnen schetsen die bepalend zijn voor de verhouding tussen
politiek en theater vandaag. Hierbij zal ik - waar nodig - een onderscheid maken
tussen het theater in Vlaanderen en Nederland.2
1

“Tout théâtre est politique.” (Corvin 1998: 1308)

2

De informatie die hierin verwerkt wordt, heb ik in de loop der jaren verzameld door als
toeschouwer en als lezer het Nederlandstalige theater en de verschillende bronnen die er over
rapporteerden te volgen. Deze bronnen bestaan uit de verschillende publicaties over het theater
zoals:
R. L. Erenstein (hoofdred.). Een theatergeschiedenis der Nederlanden, Tien eeuwen drama en theater in
Nederland en Vlaanderen Amsterdam: Amsterdam University Press. 1996.
M. Carlson. Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present.
Ithaca and London: Cornell University Press. 1993.
E. Fischer-Lichte. History of European Drama and Theatre London and New York: Routledge.
2002.
P. Hartnoll. Geschiedenis van het theater. (vert. R. Klinkenberg en aanvulling geschiedenis van het
theater in Nederland door S. Overbeeke) Amsterdam: International Theatre Bookshop. 1986.
Deze publicaties plaatsen de verschillende periodes van de Nederlandse/ Europese
theatergeschiedenis binnen een grotere context. Daarnaast zijn er nog publicaties die ingaan op
één of ander specifieke aspect, al dan niet binnen een specifieke periode. Deze, tijdens het
onderzoek gehanteerde publicaties, worden verder niet vermeld tenzij in de bibliografie, wanneer
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Amsterdam 9 oktober 1969, twee regiestudenten gooien tomaten naar de
scène tijdens het slotapplaus van de voorstelling Toller van de Nederlandse
Comedie. Ze willen hiermee protesteren tegen wat zij noemen: de achterhaalde
en ongeïnspireerde opvattingen binnen het heersende theaterlandschap. Die
actie lag aan de basis van ‘Aktiegroep Tomaat’. Jonge theatermakers en
theatermakers in spe verzamelden zich en kwamen op voor meer experimenteel
en maatschappelijk geïnspireerd theater. Hun hoofddoel was de verstarring
doorbreken die er binnen de leidinggevende stadstheaters heerste. Die
stadstheaters waren groot geworden na de tweede wereldoorlog. In de jaren 50
en 60 wou het grote publiek geen politiek geïnspireerd theater zien. De oorlog
was net voorbij, iedereen moesten hard werken om alles opnieuw op te bouwen.
Het publiek verwachtte van een schouwburgbezoek entertainment. De
theaterstijl die hieruit voortvloeide legde het accent op schoonheid en bravoure
van het spel en niet zozeer op de inhoud of de boodschap. Het vormde dan ook
een gemakkelijke ‘tomaat’schietschijf voor de jongere generatie eind jaren 60.
Voor deze nieuwe Provo-generatie kon en mocht de kunst niet meer belangeloos
zijn. Kunst moest een sociale en politieke boodschap uitdragen. Het was niet
meer voldoende dat er sociaal geëngageerde teksten gespeeld werden, de
voorstelling moest ook nog vormend zijn.3
Aktie Tomaat staat tot vandaag de dag symbool voor de periode van het
politieke vormingstheater in Nederland. Toch was dat niet de eerste reactie
tegen het klassieke repertoiretoneel. Reeds in de jaren 60 ontwikkelde zich een
alternatief circuit met bekende theaters zoals Fluxus, Scarabee en Mickery. Deze
kleine avant-garde theatergroepen zetten zich af tegen de heersende grote
gezelschappen. Het Mickery theater bijvoorbeeld bracht wekelijks internationaal
theater op de scène. Ritsaert ten Cate, de oprichter en bezieler van het theater,
haalde avant-garde gezelschappen uit de rest van Europa en uit Amerika naar
een boerderij in Loenersloot bij Amsterdam. Die voorstellingen hebben een
blijvende invloed nagelaten op de daaropvolgende generaties van het
Nederlandse theaterleven. Ze confronteerden de toeschouwers met andere
mogelijkheden van theater maken.

ik eruit geciteerd heb. Daarnaast zijn er nog de verschillende theatertijdschriften die zich
toespitsen of toegespitst hebben op het theater/ performance in Vlaanderen en/ of Nederland,
met name Articles: Promotion Magazine on the Performing Arts in Flandres - Magazine de promotion des
arts du spectacle en Flandre, Carnet: Performing Arts in the Netherlands and Flanders - L’art du spectacle
aux Pays-Bas et en Flandre, Courant, Documenta, Etcetera, Theatertijdschrift, e.a. Dit
bronnenmateriaal werd verder aangevuld met de brochures van theatervoorstellingen en de
recensies van voorstellingen.
3

Bij verschillende grote repertoiregezelschappen stonden Jean-Paul Sartre, Eugène
Ionesco, Bertolt Brecht, Edward Albee, Hugo Claus, e.a. reeds op het repertoire. De stukken
werden in dezelfde stijl gespeeld als de klassiekers. Vandaar ook de ergernis van het jonge
vooruitstrevende publiek.
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Toneel was geen kijkdoos van illusies meer of een zaal met spiegels, maar een
behendig, scherp, hilarisch en doeltreffend spel met en over de bestaande
werkelijkheid. (Bresser 1994: 123)

Kritische reflectie over de ontwikkelingen binnen het theater en binnen de
maatschappij stonden er centraal. De avant-gardetheatermakers zochten steeds
naar nieuwe engagementen en naar nieuwe theatrale vormen. Het avantgardetheater leverde een constant gevecht tegen het opgeslokt worden door de
heersende cultuur. Ze wilden niet tot iets vanzelfsprekend of tot een gevaarloos
element herleid worden. Zowel op artistiek als op politiek vlak beschermden ze
hun kritische houding. In het kielzog van Aktie Tomaat ontstonden in de jaren
70 verschillende initiatieven zoals het Werkteater, Baal, Sater en Proloog. Hun
theaterproducties behandelden binnenlandse thema’s zoals de politieke en
sociale onderdrukking van de werkende klasse en buitenlandse thema’s zoals de
oorlog in Vietnam. Deze theatermakers waren sterk marxistisch geïnspireerd.
Het politieke vormingstheater in de jaren 70 had het niet gemakkelijk. Zij
voerden een constante strijd met de heersende klasse die ook de subsidies
toekenden. De vijand was dus overal aanwezig, ook in hun theaterpraktijk. Dit
zorgde ervoor dat vele van deze gezelschappen in de ideologische val liepen en
demagogisch werden. In de beginjaren bestonden de voorstellingen uit grondige
analyses van maatschappelijke onderwerpen die voor hun doelpubliek dagelijkse
realiteit waren. Problemen in de fabriek, op school, in de vereniging werden
aangekaart en geanalyseerd binnen de voorstelling. Op die manier kregen de
mensen inzicht in hun situatie en konden ze er een kritisch standpunt over
innemen. Na verloop van tijd waren er theatergroepen die zich niet meer tot de
analyses beperkten. Hun voorstellingen werden herleid tot een ‘preken’ over hoe
slecht alles was en hoe alles zou moeten zijn. De negatieve bijklank die het
spreken over het vormingstheater vaak begeleid, is gebaseerd op dit soort
voorstellingen.
In Vlaanderen was er een gelijkaardige evolutie gaande, alhoewel er geen
‘tomaat’incidenten of soortgelijke gebeurtenissen plaatsvonden. De reacties
tegen het repertoiretoneel begon er veel vroeger. In de jaren 50 reageert de
jonge generatie tegen dit theaterbestel met de oprichting van kelder-, zolder-, en
kamertoneel, zoals NKT (Nederlands Kamertoneel te Antwerpen), MMT
(Mechels Miniatuurtoneel), Gentse Toneelstudio ‘50, ARCA en BKT (Brussels
Kamertoneel). De oprichting van deze kleine gezelschappen was het resultaat
van een ontevredenheid met het beperkte repertoire van de grote gezelschappen.
De jonge generatie koos voor een controversiëler repertoire, voor
existentialistische, absurdistische of sociaal- geëngageerde stromingen die geen
kans kregen in de bestaande repertoiregezelschappen.4 Deze ontevredenheid
4

Naast de buitenlandse auteurs Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Eugène Ionesco,
Harold Pinter, Samuel Beckett, Jean Genet, Bertolt Brecht, Friedrich Dürrenmatt, werden ook
de jonge Vlaamse auteurs Hugo Claus, Walter van den Broeck, Tone Brulin op de speellijst
geplaatst.
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over het repertoire van de grote gezelschappen was het algemene kenmerk voor
de verschillende kamergezelschappen. Dit resulteerde in theatervoorstellingen
die sterk gericht waren op tekst en tekstanalyse. De acteerstijl werd beïnvloed
door de theorieën van Brecht en Jerzy Grotowski. Ondanks deze
gemeenschappelijke kenmerken kan er toch niet gesproken worden over een
eenheid tussen de verschillende kamergezelschappen. Elk gezelschap kende een
eigen evolutie en ontwikkelde een eigen stijl.
Toen in de jaren 60 ook de grote gezelschappen dit repertoire
programmeerden, werden ze een rechtstreekse concurrent van de
kamergezelschappen waardoor sommige ophielden te bestaan. Eind jaren 60
kregen de nog bestaande kamergezelschappen een nieuwe impuls met de
opkomst van het politieke theater. Reeds voor 1970 speelde men politieke
stukken van bijvoorbeeld Brecht, maar dat voornamelijk vanuit de interesse voor
de dramatische en sentimentele aspecten van het verhaal. Na 1970 werd het
onderliggend maatschappelijk engagement van de auteur belangrijk. Het
politieke theater stond van toen af in het teken van de revolte tegen het
establishment. Het theater kreeg een politiek-maatschappelijke taak. Het moest
de toeschouwer omvormen tot een kritisch en politiek bewust persoon. In die
periode ontstonden er nieuwe politieke theatergroepen zoals de Internationale
Nieuwe Scène, Mannen van den Dam, Het Trojaanse paard, Stekelbees,
Tentakel en Vuile Mong en de vieze gasten. Zij ontwikkelden een nieuwe vorm
van theater maken dat maatschappelijk georiënteerd was en een antiillusionistische opzet kende. De gezelschappen wilden hun toeschouwers
confronteren met wat er ‘echt’ in de maatschappij gebeurde.
Het klimaat na 1968 leende zich sterk tot een zich afzetten tegen de
vastgeroeste structuren, dus ook tegen het bestaande theaterbestel. In de jaren
50 hadden de kamergezelschappen zich ook al afgezet tegenover datzelfde
officiële theaterleven maar die revolte was een artistieke revolte en kende geen
breed-maatschappelijke gevolgen. Het vormingstheater daarentegen streefde
naar een brede politieke maatschappelijke revolte. Het was, in tegenstelling tot
het kamertoneel dat artistieke experimenten uitwerkte, voor iedereen direct
toegankelijk. De theatermakers maakten gebruik van wegwerpteksten, teksten
aangepast aan het publiek en aan de dagelijkse actualiteit. Daarnaast
organiseerden ze nabesprekingen of discussies, dit alles in het kader van de
vorming van een kritische toeschouwer. Net als in Nederland evolueerde in
Vlaanderen het vormingstheater vaak tot opdringerig en belerend ‘didacticisme’
dat een dramatisch interessante voorstelling uitsloot.
Eind jaren 70 kwam er ook in Vlaanderen een einde aan de bloei van het
vormingstheater. Het politieke theater was nog niet dood. Er had zich wel een
verschuiving voortgedaan. Waar eerst het sociaal maatschappelijke leven
centraal stond, stond daarna het persoonlijke, het individuele leven centraal. De
nadruk verlegt zich van de klassenstrijd naar de strijd tussen individuen. Het
thema vrouwenemancipatie neemt hier een belangrijke plaats in.
Begin jaren 80 ontwikkelde zich in Vlaanderen een nieuw artistiek elan
binnen het theaterleven. Dit werd gedragen wordt door individuele
14
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theatermakers zoals Sam Bogaerts, Guy Cassiers, Jan Decorte, Pol Dehert, Jos
De Pauw, Jan Fabre, Herman Gilis, Jan Lauwers, Luk Perceval, Lucas
Vandevost, Ivo Van Hove, e.a. Zowel vormelijk als inhoudelijk kunnen deze
makers niet onder eenzelfde noemer geplaatst worden. Ieder ontwikkelde een
eigen stijl als reactie op het vormingsrepertoire. Ze reageerden op die eenzijdige
inhoudelijke benadering van het medium. Het theater moest haar evenwicht
terugvinden en opnieuw aandacht geven aan de artistieke component, aan de
theatraliteit en aan de speelstijl. Deze nieuwe evolutie wordt wel eens de
‘Vlaamse Golf’ genoemd. Van hieruit ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden
tussen Vlaanderen en Nederland. Veel Vlaamse regisseurs en acteurs gaan in
Nederland werken en ook de reisvoorstellingen worden uitgebreid tot het
buurland. Na verloop van tijd gebeuren de uitwisselingen in beide richtingen.
Theatermakers als Theu Boermans, Jan Joris Lamers, Gerardjan Rijnders, Jan
Ritsema, Frans Strijards, e.a. komen met hun producties naar Vlaanderen. Op
die manier kan men zowel in Vlaanderen als in Nederland een overzicht krijgen
van wat er over de grens gemaakt wordt.
Deze theatermakers - zowel de Nederlandse als de Vlaamse - wilden zich
afzetten tegen het vormingstheater en luidden zo een nieuwe periode in in de
recente theatergeschiedenis. Er ontstond “een heel nieuwe generatie die het
accent verlegde van de maatschappelijke functie van theater naar een onderzoek
van de theatrale processen en de grensgebieden van theater zelf.”(Van den Dries
1986: 344) Deze nieuwe golf - die vandaag nog steeds doorwerkt - kenmerkt
zich door een verschuiving naar een meer kunstzinnig en esthetisch theater
maken. Elke individuele theatermaker doet zijn onderzoek naar de processen en
grenzen die inherent zijn aan het medium theater. Hij probeert de
theaterconventies aan te vallen om zo een eigen tekensysteem en speelstijl te
ontwikkelen. Hij focust zich op de artistieke kwaliteit van een voorstelling. De
nieuwe generatie theatermakers vervangt het politieke theater door het theater
waarin het artistieke en de individuele beleving een centrale plaats krijgen.
Sommigen van de theatermakers nemen een a-politiek standpunt in om op
die manier nog meer de nadruk te leggen op het esthetische karakter van de
voorstelling. Ze maken theatervoorstellingen los van de maatschappelijke
context. Ze zoeken naar nieuwe vormen waarmee ze proberen de mens in zijn
volle naaktheid en waarheid te tonen. Het onbenoembare komt centraal te
staan. Dit theater ensceneert de zoektocht naar een uitgepuurde vorm die de
individuele beleving van de maker(s) volledig probeert te vatten. Het
engagement van de voorstelling wordt herleid tot het persoonlijke statement
van de maker. Theu Boermans noemt dit “toneel als autonome
kunst”(Boermans 1999: 8). Dit theater richt zich in zijn voorstelling “veeleer op
de mens en de waarheid dan op de maatschappij om hem heen”(Boermans 1999:
9). Het beweegt zich autonoom, onafhankelijk van de maatschappij. Deze
distantie tot de maatschappij zorgt er volgens Boermans voor dat het theater
zichzelf uitholt:
De laatste jaren lijkt het ‘autonome’ toneel echter aan slijtage onderhevig, het
lijkt zich niet werkelijk verder te ontwikkelen. Bij gebrek aan
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maatschappelijke kaders trekt het zich steeds meer terug in zijn
‘autonomiteit’.(Boermans 1999: 9)

Boermans pleit voor het “toneel als toegepaste kunst”(Boermans 1999: 6)
waarin de werkelijkheid, weliswaar fictief, aanwezig is. In zijn voorstellingen
past hij een zeer harde en directe manier van ensceneren toe. De maatschappij
wordt er op een meedogenloze manier geanalyseerd. Het theatergezelschap ‘De
Trust’ waar Boermans sinds het ontstaan in 1988 artistiek leider is, noemt zich
een “geleid collectief”(van Engen 1996: 867).5 De theatervoorstellingen
kenmerken zich door de opmerkelijke acteursprestaties. De Trust schrijft zich op
die manier in in het acteurstheater dat zich met het ontstaan van de collectieven,
begin jaren 70, ontwikkelt. In dit acteurstheater staat niet de regisseur maar de
acteur centraal in het proces van theater maken.
Jan Joris Lamers ontwikkelt sinds de jaren 70 een theaterstijl - eerst bij het
Werkteater en daarna bij Onafhankelijk Toneel en later bij Maatschappij
Discordia - die op dat principe gestoeld is. Zijn manier van theater maken is
gebonden aan het persoonlijk engagement van de acteur. De acteur is
verantwoordelijk voor zijn tekst. Hij kan niet meer gratuit in een personage
stappen en als personage zijn ding doen. De acteur moet zich bewust zijn van
wat hij zegt. Tezelfdertijd wordt de illusie, het representatieve karakter van het
medium, doorbroken. De transformatie die plaats vindt wanneer een acteur zich
inleeft in een personage, moet als transformatie op de scène zichtbaar gemaakt
worden.
In navolging van Maatschappij Discordia ontstaan er nieuwe
acteurscollectieven waarin de acteur en de tekst centraal staan: in Vlaanderen Tg
Stan, de Roovers, de Onderneming en in Nederland Dood Paard en het Barre
Land. Deze gezelschappen gaan zeer bewust om met de tekstkeuze. Ze zijn zich
bewust van wat ze via deze tekst kunnen en willen vertellen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat deze gezelschappen die het engagement van de acteur hoog in
het vaandel dragen, via hun voorstellingen soms politieke boodschappen willen
meegeven aan hun publiek. Toch kunnen we dit theater niet herleiden tot het
politieke theater uit de jaren 70. Het mens- en wereldbeeld ervan is niet meer
eenduidig ideologisch gesitueerd. Het vormingsaspect binnen de voorstelling is
verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een confrontatie van de toeschouwer
met de tekst.
De zoektocht naar de grenzen van het medium theater, naar nieuwe
theatrale vormen, heeft sinds de jaren 80 geleid tot een veelvoud van
theaterstijlen en concepten. Het is niet eenvoudig om hier een
gemeenschappelijke noemer voor de relatie tussen politiek en theater te vinden.
Er is het theater dat de individuele beleving centraal plaatst, al dan niet ingebed
5

In 2001 fuseerde De Trust met het gezelschap Art & Pro van Frans Strijards. Hun
nieuwe naam is De Theatercompagnie. Dit theatergezelschap stond opnieuw onder de artistieke
leiding van Theu Boermans. Eind 2004 werd deze fusie ongedaan gemaakt. De naam De
Theatercompagnie blijft behouden.
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in een maatschappelijke context. Er is sprake van het a-politieke theater dat zich
autonoom beweegt, los van de maatschappij. Daarnaast is er het ‘toegepast’
theater, theater waarin de makers hun engagement aan de toeschouwer willen
tonen, theater dat duidelijk met de maatschappij is verbonden. Deze
verschillende theaterconcepten ontwikkelen zich tot vandaag de dag verder.
Wanneer ik deze verschillende theaterstijlen en -concepten naast elkaar
plaats dan wordt het op het eerste gezicht moeilijk om naast hun
gemeenschappelijke aandacht voor het artistieke, een gemeenschappelijke
politieke noemer te vinden, die zowel het maatschappelijk geëngageerde theater
als het autonome theater of het zogenaamde a-politieke theater dekt. De vraag
die ik in dit onderzoek stel is: Waaruit bestaat de politieke dimensie van het
theater die geldt voor deze verschillende vormen van theater?
Om tot een duidelijke omschrijving van de politieke dimensie van het
theater te komen, ga ik in het eerste hoofdstuk terug naar hét voorbeeld van
politiek theater, namelijk het vormingstheater. Het ideologische karakter van
dit vormingstheater bespreek ik aan de hand van de theorie van Louis Althusser.
Ik sta hier ook even stil bij zijn tekst over het materialistische theater.
Vervolgens wordt de omschrijving van het politieke aspect van theater verder
genuanceerd aan de hand van de theorie van Claude Lefort. Lefort hanteert het
onderscheid tussen ‘de politiek’ en ‘het politieke’. Dit onderscheid wordt in het
tweede hoofdstuk toegepast op bepaalde teksten van Sigmund Freud en op de
subjecttheorie van Jacques Lacan. Een psychoanalytische benadering van de
verhouding tussen politiek en theater moet ons in staat stellen door te dringen
tot de fundamentele aspecten van het drama op de theaterscène. Om ‘het
politieke’ in Lacans theorie beter te duiden, doe ik een beroep op Yannis
Stavrakakis en Slavoj Žižek, twee lacaniaans geïnspireerde auteurs die het
politieke aspect binnen het lacaniaanse discours verder analyseren. Als laatste in
dit hoofdstuk bespreek ik Kaja Silvermans interpretatie van de lacaniaanse
theorie bij haar uitwerking van een politiek esthetisch model, toegepast op
cinema en fotografie. Dit laatste brengt ons tot het medium theater. Het derde
hoofdstuk behandelt de verhouding tussen politiek en theater gezien vanuit de
psychoanalytische theorie van Freud en Lacan. Eerst bespreek ik hoe Antonin
Artaud binnen zijn oeuvre de grenzen van het medium theater heeft afgetast.
Het representatieve karakter van het theater wordt door Artaud tot aan zijn
uiterste grens gedacht. Aan de hand van Jacques Derrida’s teksten over Artauds
problematische houding tegenover het theater, werk ik dit verder uit. Herbert
Blau bespreekt die representatie binnen het theater vanuit de andere, afwezige
scène die op de theaterscène gerepresenteerd wordt. De psychoanalytische
theorie kan dit kenmerk van het theater verder analyseren: Freud spreekt over
het onbewuste als ‘andere Schauplatz’; Lacan over de aanwezigheid van de ‘autre
scène’. Wanneer beide auteurs zich buigen over het theater, dan benaderen ze
het besproken drama vanuit deze andere scène. Freud spreekt over het
psychopathologische drama als een drama waarbinnen een conflict op onbewust
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niveau werkzaam is.6 Lacan benadert het theater vanuit het verlangen of
specifieker, als een drama van het verlangen. Hij traceert hierbij het verlangen
dat de held onbewust beïnvloedt. Vanuit die theoretische perspectieven
omschrijf ik de politieke dimensie van het theater. In de volgende drie
hoofdstukken ga ik drie specifiek gekozen voorstellingen analyseren aan de hand
van de ontwikkelde theorie. De verantwoording van de keuze van de
voorstellingen wordt in het vierde hoofdstuk uitgewerkt. Per hoofdstuk wordt
de theatervoorstelling uitvoerig besproken al voor ze geanalyseerd wordt. Dit
geeft de lezer de kans om zich een beeld te vormen over die specifieke
voorstellingen. Vervolgens kom ik in een laatste hoofdstuk nog even terug op
Lacans theorie, meer specifiek over zijn formulering van ‘la fonction du bien’ en
‘la fonction du beau’ en het belang ervan voor de analyse van het politieke van
het theater. Daarna wordt dit onderzoek in een laatste deel afgesloten door
conclusies.

6

Ik verwijs hier naar Freuds tekst Psychopathische figuren op het toneel (1905). Een tekst uit:
FREUD, S. (1982) Cultuur en religie 1. (vert.) L. Gabel, ea. Meppel & Amsterdam: Boom. pp.1727.
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Hoofdstuk 1:
Het politieke theater
De laatste jaren besteden theatermakers en -theoretici in Vlaanderen veel
aandacht aan het politieke theater.7 Ze proberen de relatie tussen politiek en
theater opnieuw te omkaderen. Opvallend is dat ze allen vertrekken vanuit
eenzelfde punt. Hoe ze ook proberen de verhouding tussen politiek en theater te
herdefiniëren, het politieke ideologische vormingstheater van de jaren 60 en 70
blijft voor de meesten het referentiepunt. Het is niet de opzet van dit onderzoek
het politieke karakter van het vormingstheater te weerleggen, maar om een nietideologisch uitgangspunt voor de verhouding tussen politiek en theater te
vinden. De vragen die ik hierbij stel zijn: Is er nog sprake van politiek theater
wanneer er, zoals in het hedendaagse theater, geen duidelijk omlijnbare
ideologische context meer aanwezig is? Hoe kan men de verhouding tussen
politiek en theater definiëren wanneer men niet vertrekt vanuit een politieke
ideologie of vanuit een specifieke politieke context? Is er eenzelfde ’politieke’
noemer te vinden waardoor én het politieke ideologische vormingstheater van de
jaren 60 en 70 én het niet-ideologische of het zogenaamde a-politieke theater
van de jaren 80 en beginjaren 90 aan eenzelfde politieke analyse onderworpen
kunnen worden? Met andere woorden: ik ga op zoek naar de politieke dimensie
van het theater.
Om op deze vragen een antwoord te formuleren ga ik allereerst terug naar
wat elke onderzoeker het politieke theater bij uitstek noemt: het politieke
vormingstheater. Daarna doe ik een beroep op Louis Althusser om het
ideologische aspect van het politieke theater te omkaderen. Vervolgens baseer ik
me op de theorie van Claude Lefort om de verhouding tussen politiek en theater
te herdefiniëren. Zijn theorie analyseert het politieke aspect voorbij elke
ideologische invulling.

7

Op 30 augustus 1997 was er in het kader van het Theaterfestival Antwerpen een
conferentie ‘Van Brecht tot Bernadetje. Wat maakt theater en dramaturgie politiek in onze tijd?’. De
lezingen van de conferentie werden gepubliceerd in: Opsomer G. en Van Kerkhoven M.(red.)
Van Brecht tot Bernadetje. Wat maakt theater en dramaturgie politiek in onze tijd? VTI: Brussel. 1998.
In 1999 en 2000 organiseerde CESUUR, centrum voor fundamentele sociale kritiek van de
Arteveldehogeschool Gent, een ZOOM-lezingenreeks onder de titel Politiek en Theater. En op 14
december 2001 had er aan de RUG, in samenwerking met het Vlaams Centrum van het ITI, een
colloquium plaats over het politieke theater in Vlaanderen. In het kader van dat colloquium
verscheen ook het boek: Redant F. en Van Schoor J.(red.) Toen Theater een Strijd was. Twintig jaar
politiek theater in Vlaanderen 1965-1985. Antwerpen: Vlaams Centrum van het ITI (Unesco).
2001.
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1. Het vormingstheater
1.1. Vorming en ideologie

Het

begrip vormingstheater kent zijn oorsprong in Nederland. De
theatermakers en -theoretici gebruiken er deze term om theatervoorstellingen
aan te duiden die een duidelijk omschreven vormend en didactisch karakter
hebben. Het Nederlandse vormingstheater richt zich in zijn voorstellingen tot
specifieke doelgroepen zoals jongeren, arbeiders of studenten. Het Vlaamse
vormingstheater maakt dit onderscheid tussen de doelgroepen niet. Het wil het
publiek algemeen gevoelig maken “voor de misbruiken en mistoestanden in het
politieke en maatschappelijke bestel” (Hellemans 1990: 17). Ondanks het
verschil in de gehanteerde definities putten de Nederlandse en de Vlaamse
theatermakers uit eenzelfde marxistisch geïnspireerde bron. De maatschappelijke
problemen die in de voorstellingen aan bod komen verschillen wel qua ‘couleur
locale’ maar de basisproblematiek, een te voeren klassenstrijd en de verhouding
tussen verdrukker en verdrukte, blijft steeds dezelfde.
In 1976 richtten enkele theaterwetenschappers in Brussel een werkgroep op
die onderzoek deed naar het vormingstheater: de VUB-werkgroep
Vormingstheater.8 Deze werkgroep wilde de verscheidenheid van het
vormingstheater in kaart brengen.9 Meteen al vormden zich binnen het
onderzoeksteam twee strekkingen tegenover de afbakening van het studieobject.
Carlos Tindemans wilde de term ‘vormingstheater’ enkel toepassen op “expliciet
geëngageerde en politieke stukken die door vormingsgezelschappen werden
gebracht” (Hellemans 1990: 16-17). Daarmee hield hij zich aan de Nederlandse
invulling van de term vormingstheater. De andere leden van de werkgroep

8

De leden van de werkgroep van de Vrije Universiteit Brussel zijn Dyane Abs, Willy De
Greef, Gunther Sergooris, Carlos Tindemans, Dina Hellemans en Marianne Van Kerkhoven.
Later breidt de groep verder uit met o.a. Luk Van den Dries, Paul De Bruyne en Willy De Greef.
9

Het verslag van hun werk is terug te vinden in een reeks publicaties:
Abs, D. (e.a.) Blijf niet gelaten op de wonderen wachten. Benaderingen van het vormingstheater in
Vlaanderen van 1968 tot nu. Antwerpen: Soethoudt. 1979.
Van Berlaer-Hellemans en Van Kerkhoven M.(red.) Tot lering en vermaak: 9 manieren voor 10 jaar
vormingstheater. Acta van het colloquium “Vormingstheater: tussen Kunst en Pedagogiek” ingericht door het
Centrum voor Taal- en Literatuurwetenschap van de Vrije Universiteit Brussel, op 26, 27 en 28 oktober
1979. Antwerpen: Soethoudt. 1980.
Van Berlaer-Hellemans D., Van Kerkhoven M. en Van den Dries L.(red.) Het politieke theater heeft
je hart nodig. Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid. Antwerpen: Soethoudt.
1982.
Van Berlaer-Hellemans D., Van Kerkhoven M. en Van den Dries L.(red.) Het teater zoekt ... zoek
het teater. Aspekten van het eigentijdse teater in Vlaanderen. Deel 1:Variaties op volksteater. Brussel:
VUB. 1985.
Van Berlaer-Hellemans D., Van Kerkhoven M. en Van den Dries L.(red.) Het teater zoekt ... zoek
het teater. Aspekten van het eigentijdse teater in Vlaanderen. Deel 2:Werken aan vernieuwing. Brussel:
VUB. 1986.

22

H ET VORMINGSTHEATER

daarentegen wilden de bredere Vlaamse definitie hanteren en “de term
‘vormingstheater’ ook uitbreiden tot alle daadwerkelijk maatschappijkritisch en
politiek theater, door wie of door welk gezelschap dit dan ook werd gebracht”
(Hellemans 1990: 17).
Het vormingstheater heeft als doel het vormen van een kritische
toeschouwer. Het moet het publiek opvoeden zodat het inzicht kan verwerven in
en een kritische houding kan innemen tegenover de politieke samenleving.
Doordat Tindemans het vormingstheater vanaf het begin zo streng afbakent,
toont hij de valkuil waar het vormingstheater in kan tuimelen. Hij begrijpt dat
de vormende en didactische doelstellingen van het politieke theater de kwaliteit
van het theater kunnen aantasten. Verschillende theatermakers interpreteren de
vorming van de toeschouwer als het overtuigen van de toeschouwer. Ze willen de
toeschouwer overtuigen van hun eigen ‘kritisch’ standpunt. Ze laten de
toeschouwer hierbij geen ruimte voor een eigen mening.
Het is Tindemans reeds vlug duidelijk dat deze benadering naast de
vormende ook de artistieke aspecten van een theatervoorstelling aantast. In zijn
artikel Toeschouwersperspectief en actionisme haalt Tindemans fel uit naar bepaalde
gezelschappen uit het vormingstheater.10 Tevens verwijt hij ze te kiezen voor
teksten waarin het ontbreekt aan een duidelijk onderbouwde visie:
Het uitgangspunt van al deze teksten mag best fundamenteel en zelfs
doctrinair zijn geweest ... De visie wordt ... sterk aangetast en verminkt
door stotterende vermoedens, de aarzelende documenten, de vermoeide feiten,
de schreeuwerige zelfgetuigenissen.(Tindemans 1979: 55-56)

Het onpersoonlijke karakter van de personages onderstreept de eenzijdigheid
van de teksten. Vaak worden alleen typen op scène neergezet. Tindemans
benadrukt dat deze karikaturale abstrahering van de personages de toeschouwer
binnen een bepaald perspectief dwingt. Daardoor schiet de voorstelling voorbij
aan haar doelstelling: de bewustwording van het publiek.
Als je, als toeschouwer, geen ogenblik lang het standpunt van de overzijde als
aanvaardbare positie serieus kan nemen, dan ontvalt aan de agitatie iedere
tegenstand en iedere spanning. Dan blijft ook de mogelijkheid uit als
toeschouwer een eigen stelling in te nemen; dan dwingt er evenmin iets tot
‘partijdigheid’ want die ontneemt het stuk zelf al aan de typen. Als je het
standpunt van de tekstmakers deelt, dan word je enkel bevestigd; als je het
niet deelt of onbeslist bent, dan brengen de stukken niets meer bij dan een
fictief verhaal. Dan krijg je een geëngageerd theater van theatermakers dat de
toeschouwer niet vermag te engageren.(Tindemans 1979: 56)

10

Tindemans formuleert in dit artikel kritiek op een specifiek gezelschap (De
Internationale Nieuwe Scène). Zijn kritiek kan echter gezien worden als een algemene kritiek op
het vormingstheater dat de toeschouwer koste wat kost wil overtuigen.
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Het vormingstheater dat een maatschappijkritische houding wil overbrengen op
zijn toeschouwers, mag volgens Tindemans zijn politieke doelstelling niet
herleiden tot slogans gespeeld door typen en karikaturen. Hij pleit er dan ook
voor de politieke discussies en de sociale conflicten binnen een voorstelling
serieus te nemen. De theatermaker mag de toeschouwer niet dwingen tot een
kritiekloze overname van het verdedigde standpunt.
De tegenzijde verdient dramaturgische ernst, niet omdat haar argumenten
eventueel toch nog te verdedigen zouden zijn, maar omdat pas daarmee die
stellingname bereikbaar wordt die inzicht verschaft, die het totale
maatschappelijke proces reproduceerbaar maakt als de totaliteit van
dialektische contrasten. Een stellingname is pas dan een stellingname als ze op
grond van een ernstige discussie formuleerbaar wordt. Juist deze discussie
echter kan in deze teksten niet gebeuren omdat de tegenzijde van voor af aan
niet waardig geacht wordt voor een discussie. Dit blijft m.i. een structurele
zwakheid. (Tindemans 1979: 56-57)

De theatermaker moet de toeschouwer ernstig nemen. Enkel een nietsimplificerende voorstelling kan leiden tot een kritische bewustwording bij de
toeschouwer. Bovendien moet het theater de toeschouwer niet enkel wijzen op
de bestaande sociale wantoestanden maar ook op de veranderbaarheid ervan.
Een tekortschietende kritische benadering van de problematiek is volgens
Tindemans de ‘zere plek’ van het vormingstheater. Dat dwingt de toeschouwer
tot de inname van een positie voor of tegen het gebrachte standpunt. In dat
geval schiet het vormingstheater voorbij aan zijn doelstelling, de vorming van een
kritische toeschouwer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Tindemans na verloop
van tijd een eerder pessimistische visie op het vormingstheater ontwikkelt:
Tindemans legt de vinger op de zere plek waaraan het vormingstheater in de
enge zin inderdaad ten onder is gegaan: namelijk op de geregeld
onaanvaardbare oversimplificatie en op het achteraf bekeken beslist pijnlijke
hoera-optimisme.(Hellemans 1990: 21, ik cursiveer)11

De publicaties van de VUB-werkgroep Vormingstheater geven een zeer
goed overzicht van deze periode uit de theatergeschiedenis, zowel van de
theorievorming, de voorstellingen als van de theaterteksten.12 Wanneer ik zoveel
jaren later de theaterteksten van het ‘expliciet geëngageerde en politieke’
vormingstheater herlees, dan vraag ik me af, geïnspireerd door Tindemans’
kritiek, wat er aan de basis lag van deze rigide ingenomen standpunten? Willen
de theatermakers hun publiek koste wat kost overtuigen van hun politieke

11

In de hierop volgende uiteenzetting wordt het vormingstheater in de enge zin als term
verder gehanteerd.
12

In de verschillende publicaties van de VUB-werkgroep haalt men uitvoerig
fragmenten aan uit theaterteksten van het vormingstheater.
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ideologie? Waarom krijgt de toeschouwer geen ruimte om een eigen mening te
vormen? Is het de angst voor het mogelijke gelijk van, of het, op bepaalde
punten, kunnen begrijpen van de politieke tegenstander, dat hiervan de oorzaak
is? Of is het de angst voor de zwakte van de argumentatie, waardoor de
theatermakers onvoldoende hun eigen visie zouden kunnen verdedigen? Denken
de makers dat de toeschouwers de ‘moeilijke problematiek’ niet kunnen begrijpen?
Of zijn het andere argumenten die leiden tot een minder of tot niet-genuanceerd
theater maken?
Deze vragen zijn in de eerste plaats gericht tot de theatermakers van het
vormingstheater. In de tweede plaats moet men onderkennen dat de zwakke
elementen die Tindemans aanduidt in het vormingstheater in de enge zin, al dan
niet even duidelijk aanwijsbaar, ook aanwezig kunnen zijn in elke vorm van
(politiek) theater dat een maatschappij-kritische noot wil brengen. Tindemans’
afbakening brengt tevens de problemen aan het licht van een dramaturgisch
zwakke onderbouw waarvoor elke vorm van theater vatbaar is, ook het
zogenaamde niet-politieke theater.
1.2. Emoties en ideologie

I

n Tot lering en vermaak: 9 manieren voor 10 jaar vormingstheater en in Het
politieke theater heeft je hart nodig verwijzen verschillende leden van de VUBwerkgroep naar een zeer levendige problematiek binnen het vormingstheater:
hoe kan een theatermaker omgaan met emoties binnen een politieke
theatervoorstelling? De leden van de werkgroep onderschatten de verhouding
tussen emotionaliteit en theater niet. Zolang het theater bestaat is men zich
bewust van de emotionele impact die het theater op zijn publiek kan hebben.
Het vormingstheater wil het vanzelfsprekende karakter van het verbond
tussen emotionaliteit en theater doorbreken. De theatermakers gaan er van uit
dat emoties het politieke karakter van een voorstelling op een negatieve manier
kunnen aantasten. Om de toeschouwer aan te zetten tot een door het marxisme
geïnspireerde, maatschappijkritische houding, vervangen de makers de
individuele emoties waarin een toeschouwer zich zou kunnen spiegelen, door
“complementair emotionele-rationele strukturen” (Van Kerckhoven 1980a:
106). De individuele personages vervangen ze door “maatschappelijke
personages”(Van Kerckhoven 1980a: 107). In dit werkproces worden de
individuele aspecten vervangen door maatschappelijke. Deze verschuiving is
volgens Van Kerckhoven noodzakelijk wil men de toeschouwer aanzetten tot
een kritische reflectie op, in plaats van tot een identificatie met de personages.
Dit werkproces is tevens een uitdrukkelijke reactie tegen het bourgeoistheater
waar de individuele emoties centraal staan.
Indien de maker al emoties in de voorstelling toelaat, moeten die politiek
verantwoord zijn. De theatermaker moet zich bewust zijn van de emotionele
valkuil.
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Op de gevaren die verbonden zijn aan een veelvuldig gebruik van emotionele
patronen en aan de emotionaliteit zelf als uitgangspunt voor het artistieke
proces in het vormingstheater werd reeds voldoende gewezen: de
onkontroleerbaarheid van de emoties, de tendens het politieke inzicht te laten
verdwijnen in een nieuw soort katharsis, de onvermijdelijke individualizering
verbonden aan het soort «bevrijding» dat emoties kunnen aanbrengen, het
sociaal adaptieve aspekt van emoties binnen een maatschappelijk bestel dat
emoties én als tweederangs én als manipuleerbare menselijke fenomenen
benadert, de individualistische, ahistorische, kleinburgerlijke en esthetiserende
traditie die in de theatergeschiedenis met het behandelen van emotionele
problemen verbonden is enz enz.(Van Kerckhoven 1980b: 187)13

In het vormingstheater blijft de emotionaliteit echter wel belangrijk, maar alleen
in zoverre die het individuele niveau overstijgt. Meer nog, emoties en de
verwerking ervan worden ‘politiek’.14 De juiste combinatie van emotionaliteit en
politiek vormt dan ook één van de ideologische vertrekpunten van het
vormingstheater.
Emotionaliteit in politiek en maatschappijkritisch teater is zeker geen nieuw
verschijnsel; nieuw zijn vooral de mate waarin emoties een rol krijgen
toebedeeld en het belang dat plots aan deze inschakeling wordt gehecht. Alsof
na de vaststelling dat ook het persoonlijke politiek is, dit persoonlijke in steeds
uitdeinende kringen de hele politieke sfeer gaat opvullen: een expansie die òf
wordt toegejuigd, òf als een risico wordt gebrandmerkt - een middenweg lijkt
nauwelijks te worden bewandeld.(Hellemans 1982: 11)

Het vormingstheater in de enge zin beschouwt de individuele emoties als
gevaarlijk. Daarom moeten ze ingebed worden binnen een duidelijk omschreven
ideologie. Hellemans benadrukt het gevaar van deze,
soms extreme,
verschuivingen binnen het vormingstheater:
Het mag dus nog best waar zijn dat de exploitatie van gevoelens op de scène
geen nieuwigheid is, het ideologisch beroep op emotionaliteit als antwoord op
alle vragen is dat wél.(Hellemans 1982: 15)

Ze wijst er op dat emoties gebruikt worden om de ideologie te verantwoorden en
om die als de enige ware ideologie aan de toeschouwers voor te stellen. Hieruit
kan een eenzijdige ideologische recuperatie van emoties volgen, namelijk
wanneer ze worden voorgesteld als de enige echte emoties. Zoals Hellemans
aangeeft, is dat niet het geval in alle vormen van het vormingstheater, maar

13

Bij het citeren wordt steeds de spelling van het geciteerde document overgenomen,
ook wanneer er andere spellingsregels worden gehanteerd.
14

Ik verwijs hier naar een slogan uit de vrouwenbeweging van de jaren 70: ‘het
persoonlijke is politiek’.
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komt het wel voor bij voorstellingen waarin men de toeschouwer op dwingende
wijze wil overtuigen.
Om de specificiteit van het politieke karakter van het vormingstheater beter
te begrijpen is het dan ook noodzakelijk om wat dieper in te gaan op de
betekenis van het begrip ideologie.

2. Althussers materialistisch theater
2.1. Ideologie versus ideologieën

Het vormingstheater vertrekt vanuit de marxistische ideologie. Het haalt
zijn ideeën hiervoor uit het werk van Marx en diens volgelingen, en uit de
toepassingen ervan in de communistische of socialistische regimes. Deze
ideologische inhoud kan men op verschillende manieren interpreteren en
benaderen. Voor de één is de ideologie een geheel van ideeën, een kader, van
waaruit hij de werkelijkheid kan benaderen. Dit is het geval voor de makers van
vormingstheater die de toeschouwers ruimte geven tot de vorming van een
kritische houding. Voor de ander is de ideologie een vaststaand ideeëngoed van
waaruit hij de wereld op een eenzijdige manier bekijkt. Deze laatste verhouding
met een ideologie is zichtbaar in het vormingstheater in de enge zin. De
theatermakers interpreteren er hun ideologische benadering van de
werkelijkheid vaak als de enige en ware benadering. Ze willen dan ook hun
toeschouwers hiervan overtuigen.
Omwille van het uitgesproken ideologische karakter van het
vormingstheater verwijzen verschillende leden van de werkgroep naar de theorie
van Louis Althusser, meer bepaald naar zijn ideologiedefinitie in het artikel
Ideologie en ideologische staatsapparaten van 1976.15 Wanneer Althusser de term
ideologie gebruikt, spreekt hij over “de ideologie in het algemeen” (Althusser
1978: 82) en niet over een specifieke linkse of rechtse ideologie (ideologieën) of
een bepaalde levensbeschouwing. Daarom kan Althusser beweren: “de ideologie
heeft geen geschiedenis”(Althusser 1978: 82), dit in tegenstelling tot de
specifieke ideologieën met hun eigen particuliere geschiedenis. De ideologie in
het algemeen verschilt van de ideologieën omdat:
de eigen aard van de ideologie daarin bestaat ... dat zij daardoor een niethistoriese, dat wil zeggen omnihistoriese werkelijkheid wordt, in de zin dat haar
struktuur en funktioneren in een zelfde, onveranderlijke vorm altijd aanwezig
zijn in wat wij de gehele geschiedenis noemen”(Althusser 1978: 83).

Althusser vergelijkt de ideologie met het onbewuste bij Freud, meer bepaald
met Freuds uitspraak dat “het onbewuste eeuwig is”(Althusser 1978: 84). Zoals het

15

Deze tekst werd gepubliceerd in: Althusser, L. “Idéologie et appareils idéologique
d’Etat.” Positions Paris: Messidor. 1976. pp. 79-138.
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onbewuste bij Freud onveranderlijk blijft doorheen de geschiedenis, zo blijft ook
de ideologie onaangetast door de tijd.
Althusser omschrijft de ‘ideologie in het algemeen’ in twee stellingen: “de
ideologie stelt de imaginaire verhouding van de individuen tot hun werkelijke
bestaansvoorwaarden voor”(Althusser 1978: 84) en “de ideologie heeft een
materieel bestaan”(Althusser 1978: 87). De eerste stelling duidt op het
imaginaire karakter van de ideologie. Het begrip imaginair heeft als algemene
betekenis: denkbeeldig, vermeend. Althusser, die zeer vertrouwd is met het werk
van Lacan, gebruikt het begrip ‘imaginair’ in lacaniaanse betekenis. ‘Het
imaginaire’ verwijst in deze context naar de imaginaire orde waarbij het subject
zich identificeert met het beeld van de ander en tezelfdertijd de ander in zijn
andersheid miskent door het beeld aan zichzelf gelijk te stellen.16 De ideologie is
een beeld dat elk individu creëert betreffende zijn verhouding met de ander, met
de wereld. Dit beeld is de wereld zelf niet, het is er zijn beleving van.
Kenmerkend voor de specifieke ideologieën is dat het belevingsaspect, het
imaginaire karakter ervan, miskend wordt.17 Althusser geeft kritiek op de
ideologieën die er van uitgaan “achter hun imaginaire voorstelling van de wereld
de werkelijkheid van die wereld terug te vinden”(Althusser 1978: 85). Met
andere woorden, er is volgens Althusser geen wereld buiten die wereld die
wordt ervaren in de beleving. Maar ook de beleefde wereld is niet de enige echte.
Het is dan ook van belang dat elk individu het imaginaire karakter van de
ideologie erkent, zodat “men tenminste niet in de waarheid van die ideologie
leeft”(Althusser 1978: 86). Althusser onderstreept dat de ideologie niet de
werkelijke bestaansvoorwaarden zelf representeert, maar de verhouding van de
mensen tot de werkelijke bestaansvoorwaarden.18
De tweede stelling legt de nadruk op de materiële uitingsvorm van de
ideologie: “Een ideologie bestaat altijd in een apparaat en zijn praktijk of
praktijken.”(Althusser 1978: 88) Met andere woorden de imaginaire verhouding
uit zich in “een materieel bestaan”(Althusser 1978: 88), in instituten en in
handelingen die uitgevoerd worden binnen de instituten, bijvoorbeeld binnen
een kerk, een school, een politieke partij, enz.
16

Deze problematiek komt in hoofdstuk 2: ‘Politiek en psychoanalyse’, meer bepaald in
2.1.1. Het imaginaire identificatieproces, uitgebreid aan bod.
17

In zijn artikel Freud en Lacan maakt Althusser de link tussen zijn ideologiebegrip en
het lacaniaanse imaginaire. Hij vertrekt vanuit Lacans theorie om het imaginaire karakter - dat
een miskenning inhoudt - van de ideologie uit te werken. Hij stelt dat “een beter begrip van deze
struktuur van de miskenning ... voor ieder onderzoek naar de ideologie van het hoogste belang
is”(Althusser 1976: 229).
18

Met deze werkelijke bestaansvoorwaarden, de materialiteit van de werkelijkheid
bedoelt hij de concrete maatschappij met haar politieke en sociale omstandigheden. In zijn artikel
Het Piccolo Teatreo - Bertolazzi en Brecht. Aantekeningen over een materialistisch theater past hij dit
onderscheid toe op Moeder Courage van Brecht. Elk personage toont hierin zijn beleving van de
werkelijkheid. Elk personage is niets anders dan zijn beleving van de werkelijkheid. De
werkelijke bestaansvoorwaarden in dit stuk - de materialiteit - zijn de oorlog en de
verschrikkelijke sociale wantoestanden.
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2.2. Beleving en materialiteit

In

zijn essay Een brief over kunst19 beschrijft Althusser nogmaals het
imaginaire karakter van de ideologie.20 Hij schrijft: “Wanneer wij het over
ideologie hebben, moeten we beseffen dat ideologie in alle menselijke
aktiviteiten binnensluipt, dat zij identiek is aan de ‘beleving’ van het menselijk
bestaan zelf”(Althusser 1980: 10). De ideologie staat voor een beleving van de
werkelijkheid, niet voor de materialiteit van de werkelijkheid. Het belang van
het onderscheid tussen beleving en materialiteit werkt hij ook uit in zijn tekst
over het materialistische theater Het Piccolo Teatreo - Bertolazzi en Brecht:
Aantekeningen over een materialistisch theater.21 Althusser pleit hier voor de
erkenning van de werkelijke bestaansvoorwaarden, voor de erkenning van de
materialiteit van de werkelijkheid als basis voor het bewustzijn.
Immers, iedere ware kritiek is immanent en eerst werkelijk en materieel,
alvorens bewuste kritiek te zijn. Ik vraag me daarom af, of deze asymmetriese,
gedecentreerde struktuur niet als wezenlijk moet worden beschouwd voor elke
poging tot materialisties theater.(Althusser 1980: 28)

Om deze gedachte verder uit te werken doet Althusser een beroep op Marx die
volgens hem duidelijk maakt
dat er in strikte zin geen dialektiek van het bewustzijn bestaat: geen dialektiek van
het bewustzijn, die gedreven door haar eigen tegenspraken tot de
werkelijkheid doorstoot, kortom: elke ‘fenomenologie’ in hegeliaanse zin is
onmogelijk; want het bewustzijn heeft geen toegang tot het werkelijke door
zijn innerlijke ontwikkeling, maar door de radikale ontdekking van het andere
dan zichzelf.(Althusser 1980: 28)

Wanneer we dit toepassen op het theater dan kunnen we stellen dat het theater
dat tot zelfbewustzijn aanzet, geen confrontatie kent met de werkelijkheid, met
het andere dan zichzelf, maar binnen de ideologische beleving van die
werkelijkheid blijft steken. Althusser verwijst hier dan ook naar het burgerlijke
theater dat kritiekloos zichzelf bevestigt. Hij pleit voor het doorbreken van dit
zelfbevestigende aspect van zulk theater en vraagt zich af:

19

De oorspronkelijk titel is: Lettre à André Daspre.

20

Zowel het essay Een brief over kunst als de hierop volgende besproken tekst Het Piccolo
Teatreo - Bertolazzi en Brecht. Aantekeningen over een materialisties theater zijn gebundeld in Drie
opstellen over kunst en ideologie.
21

Oorspronkelijk verschenen onder de titel Le ‘Piccolo’ Bertolazzi et Brecht (Notes sur un
théâtre materialiste) in: Althusser, L. Pour Marx. Paris Maspero. 1965.
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Maar wat is deze niet gekritiseerde ideologie in konkreto anders dan het
geheel van de ‘vertrouwde’, ‘welbekende’, en transparante mythen, waarin een
maatschappij of tijdperk zichzelf herkent (en niet: kent)? Wat anders dan de
spiegel, waarin zij zich spiegelt om zich te herkennen, terwijl zij juist deze
spiegel zou moeten verbrijzelen om zichzelf te kennen?(Althusser 1980: 29)

Een theatervoorstelling moet volgens Althusser - hij volgt hierin Brecht - het
imaginaire, ideologische karakter van het “allesomvattend, transparante
zelfbewustzijn” (Althusser 1980: 29) een scène geven en decentreren.22 Brecht
maakte het ons reeds duidelijk: herkenning leidt tot zelfbevestiging. Het theater
moet de toeschouwer wegrukken uit deze onkritische houding en hem aanzetten
tot reflectie. Het ‘vervreemdingseffect’ is één van Brechts antwoorden op het
zelfbevestigende burgerlijk theater.23 Het antwoord van Althusser is het
materialistische theater.
Maar wat bedoelt Althusser met de verbrijzeling die de materialiteit van de
werkelijkheid moet tonen? Wat is materialistisch theater? Waar toont zich dat
op de scène? Althusser wil dat het onderscheid tussen de beleving van de
werkelijkheid door het personage en de materialiteit van de werkelijkheid latent
aanwezig is in een theatervoorstelling.
Het zal nu duidelijk zijn, waarom we moeten spreken over de dynamiek van
de latente struktuur van het stuk. We moeten de struktuur bediskussiëren,
omdat het stuk niet herleid kan worden tot zijn akteurs, noch tot hun
expliciete relaties, - maar wel tot de dynamiese verhouding tussen het
zelfbewustzijn dat vervreemd is in de spontane ideologie ... en de werkelijke
bestaansvoorwaarden ....(Althusser 1980: 30)

Althusser beklemtoont dat de verhouding tussen de personages, hun beleving en
de werkelijkheid, niet expliciet aanwezig mag zijn, wil de voorstelling haar
dynamisch karakter niet verliezen. Wijst Althusser hier met zijn analyse niet
naar de zwakke plek van het vormingstheater? In vele voorstellingen was het de
opzet om de discrepantie tussen hoe de personages hun levensomstandigheden
beleven en hun effectieve levensomstandigheden, als een vorm van sociale
onderdrukking aan te klagen. Volgens Althusser heft precies het expliciet tonen
van deze verhouding de oorspronkelijk aanwezige dynamiek ervan op. De
werkelijkheid wordt hierdoor herleid tot een ideologisch beleefde werkelijkheid
waardoor de materialiteit van de werkelijkheid geen plaats meer krijgt op de
scène. Dit proces herleidt de ideologie tot één van de ideologieën, een

22

De term decentreren is een filosofisch zwaar beladen term. In dit onderzoek wordt het
begrip gebruikt in de betekenis van: uit het middelpunt verwijderen, wankel zetten, het
vanzelfsprekende karakter ondermijnen.
23

Het vervreemdingseffect is een theatrale techniek waarbij de representatie op de scène
vervreemd wordt. Deze vervreemding geeft aan de toeschouwer een kijk op de situatie vanuit een
ander perspectief. Dit ander perspectief moet hem aanzetten tot een kritische houding tegenover
de besproken problematiek binnen de voorstelling.

30

A LTHUSSERS MATERIALISTISCH THEATER

verschuiving die zich in vele voorstellingen van het vormingstheater in de enge
zin voordoet.
Het materialistisch theater kan slechts zijn doel bereiken wanneer er in de
eerste plaats,
net zoals in het klassieke theater, sprake is van een
herkenningsproces. In het theater moet de toeschouwer zich kunnen herkennen
in wat zich in de voorstelling afspeelt. De toeschouwer laat dit
herkenningsproces toe omdat hij weet dat het ‘maar’ theatervoorstelling is, dat
het ‘maar’ een weerspiegeling is van een deel van de werkelijkheid. Pas na het
herkenningsproces kan de toeschouwer zich identificeren met een held in de
voorstelling. Een herkenningsproces op zich leidt nog niet tot een kritische
houding bij de toeschouwer, het is er wel een voorwaarde voor. Maar er is
volgens Althusser meer nodig om een toeschouwer tot een bewuste houding aan
te zetten.
Kunst, en meer specifiek het materialistisch theater stelt hij niet voor als dé
oplossing om uit de allesomvattende ideologie te stappen. Dit is trouwens
onmogelijk. Het theater heeft als taak om de toeschouwer te wijzen op de
manier waarop hij in het dagelijkse leven zich ideologisch tot de werkelijkheid
verhoudt. Een theaterbeleving moet volgens Althusser veel verder gaan dan
enkel een identificatie van de toeschouwer met de held op scène.
Daarom is het onware identifikatieprobleem reeds vanaf het begin, en zelfs
nog voordat het gesteld wordt, opgelost door de werkelijkheid van de
herkenning. De enige vraag is dan: wat zal het lot zijn van deze stilzwijgende
identiteit, van deze onmiddellijke zelfherkenning; wat heeft de schrijver ervan
gemaakt? Wat zullen de spelers ervan maken, ..?.. Wat zal er van deze
ideologiese zelfherkenning worden? Zal deze blijven steken in de dialektiek
van het zelfbewustzijn, dat zijn mythen uitdiept zonder dat het zich van hen
ooit bevrijdt? Zal de oneindig weerkaatsende spiegel centraal in het spel
gesteld worden? Of deze verschuiven, aan de kant dringen, hem vinden en
verliezen, laten liggen en ernaar teruggaan, hem van verre onderwerpen aan
krachten van buitenaf en zo onder spanning zetten, dat de spiegel, als door de
fysieke resonantie die van een afstand een glas doet springen, gebroken,
tenslotte eensklaps niet meer is dan een hoopje scherven op de
grond.(Althusser 1980: 35-36)

Althusser vraagt zich af hoe de theatermaker het representatieve karakter van
het theater zal gebruiken om de toeschouwer kritisch te maken. Gaat hij
ingrijpen in het af te beelden beeld van de werkelijkheid zodat de toeschouwer
zich bewust wordt van die werkelijkheid? Of is het representeren van een beeld
al voldoende?
De theatermaker moet bewust omgaan met het medium en met de materie
die hij wil tonen. Maar hier houdt het voor Althusser niet op. Het
materialistische theater moet het zelfbewustzijn aantasten door het imaginaire,
ideologische karakter van het herkenningsproces bloot te leggen. Hierbij wordt
dit hele proces gedecentreerd. Doordat de toeschouwer enig inzicht krijgt in de
ideologisch gestuurde beleving van de werkelijkheid, kan hij een kritische
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houding tegenover zijn zelfbewustzijn ontwikkelen waardoor hij ook
veranderingen kan aanbrengen in zijn beleving van de werkelijkheid. Althusser
wil met zijn materialistische theater nog een stap verder gaan. Dit theater moet
de kritische toeschouwer aanzetten om zijn bewustzijn om te zetten in bewust
handelen.
Als het theater daarentegen tot objekt heeft deze onaantastbare gestalte te
verbrijzelen, het onbewogene, deze onveranderlijke sfeer van de mythiese
wereld van het illusoire bewustzijn in beweging te zetten, dan is het
toneelstuk werkelijk het ontstaan, de produktie van een nieuw bewustzijn in
de toeschouwer - onvoltooid zoals elk bewustzijn, maar bewogen door deze
onvoltooidheid zelf; deze veroverde afstand, dit onuitputtelijke werk van de
kritiek in werking; dan is het stuk werkelijk de produktie van een nieuwe
toeschouwer, de akteur, die begint, wanneer de opvoering eindigt, die slechts
begint om het, maar dan in het leven te voltooien. (Althusser 1980: 36)

2.3. Het materialistische theater: een pleidooi voor het politieke theater

Z

owel bij de theatertheoretici als bij de makers zijn er stemmen die pleiten
voor een vormingstheater dat niet blijft steken in een herkennende beleving.
Met andere woorden, het theater mag zich niet beperken tot een weerspiegeling
van de maatschappij. De analyses van Tindemans en Althusser geven aan hoe
het vormingstheater als ideologisch geïnspireerd theater zich ook voorbij zijn
‘weerspiegelend’ karakter kan begeven. Een voorstelling kan de imaginaire
verhouding van de personages tot hun werkelijke bestaansvoorwaarden
decentreren door die in haar imaginair karakter te duiden. Dit kan de
toeschouwer aanzetten tot een kritische houding, waardoor het vormingstheater
aan zijn politieke functie kan voldoen.
Om de toeschouwers aan te zetten tot een kritische houding gaan de makers
hen zeer vaak confronteren met representaties van sociale wantoestanden. Ze
willen de toeschouwers overtuigen met inhoudelijke argumenten. Althusser
echter legt de nadruk op de structurele verhoudingen in het materialistische
theater. Centraal staat de latente verhouding tussen de ideologische beleving en
de werkelijke bestaansvoorwaarden. Deze structurele verhouding tussen het door
de personages beleefde drama en de politiek-maatschappelijke context
waarbinnen het drama zich afspeelt, creëert een spanningsveld en geeft de
voorstelling een politiek kader.
Althusser wijst voortdurend op de imaginaire, ideologische invulling of
betekenis die er automatisch aan het drama en de context gegeven wordt. Een
voorstelling zou dit imaginair aspect structureel moeten aantasten door het
gespeelde drama te confronteren met de maatschappelijke voorwaarden van dit
drama, zonder dat deze voorwaarden zelf gedramatiseerd worden. De
enscenering van deze confrontatie kan de toeschouwer aanzetten tot een
kritische houding. Althussers theorie van het materialistisch theater kan op die
manier gelezen worden als een pleidooi voor het politieke vormingstheater. Maar
het is tevens een waarschuwing voor het vormingstheater in de enge zin.
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Het materialistische theater heeft een belangrijke politiek-vormende functie.
Door in de voorstelling het ideologiebevestigende herkenningsproces te
doorbreken, kan de toeschouwer zich bewust worden van zijn ideologisch
ingevuld zelfbewustzijn. Maar indien dit herkenningsproces op de scène
onaangetast blijft, wordt de toeschouwer bevestigd in - wat hij beschouwt als het ware karakter van zijn beleving. Met andere woorden, de toeschouwer wordt
dan niet geconfronteerd met het imaginaire karakter van zijn beleving.
Tindemans beschrijft wat er gebeurt wanneer de toeschouwer geduwd wordt
in een duele verhouding met ‘de boodschap van de voorstelling’, wanneer de
voorstelling gepresenteerd wordt als werkelijkheid en niet als een mogelijke
afbeelding ervan.24
In plaats van de toeschouwer tot getuige te maken van procesgebeurtenissen,
tot mee-denkend en kritisch-volgend tijdgenoot, dringen deze stukken hem,
met verbrijzeling van alle dialectiek, resultaten op, een eindeloze,
onbeweeglijke keten van altijd dezelfde resultaten. Het waarom blijft
uitgespaard. Het publiek staat pal voor de keuze het standpunt ... te
accepteren of af te wijzen.(Tindemans 1979: 58)

Wanneer een voorstelling in haar representatief, afbeeldend karakter miskend
wordt, is het moeilijk om als toeschouwer een zekere kritische afstand te nemen
van de voorstelling. De theatermaker, maar ook de toeschouwer, moet ruimte
geven aan een decentrering van de voorstelling. Dit betekent ook ruimte geven
aan de erkenning van het representatieve karakter van een voorstelling en de
voorstelling erkennen als ‘slechts’ een afbeelding.
Wat Althusser als materialistisch theater omschrijft is duidelijk een vorm
van politiek theater; het theater dat het versluierende karakter van de ideologie
aantoont. Althussers materialistische theater hoeft niet, in tegenstelling tot het
vormingstheater, te gaan over politieke wantoestanden of gebeurtenissen. Het
politieke aspect van het materialistische theater is niet zozeer te vinden in de
politieke of ideologische inhoud van het theaterstuk. Het ligt eerder op
structureel niveau. Het politieke toont zich in de latente verhouding tussen de
beleving en de werkelijke bestaansvoorwaarden. Precies het latente karakter van
de verhouding maakt het moeilijk om te zeggen: ‘dit is het politieke’, ‘dit’
verbrijzelt het mooie aangeboden beeld en zet de toeschouwer aan tot kritisch
bewustzijn.
Wanneer ik op zoek ga naar de verhouding tussen politiek en theater, naar
de politieke dimensie van het theater, kan ik niet uitsluitend uitgaan van het
politieke leven, gekenmerkt door zijn instituties, partijpolitiek,
besluitvormingen enz. Deze inhoudelijke benadering zou me opnieuw sturen in
de richting van het vormingstheater dat politieke vernieuwingen wil doorvoeren
en dat wantoestanden aanklaagt. Wil ik binnen dit onderzoek de verschillende

24

Laat ik hier nogmaals benadrukken dat dit niet het kenmerk is van alle voorstellingen
die gemaakt worden onder de noemer vormingstheater of politiek-maatschappelijk theater.
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aspecten (zowel formeel, structureel als inhoudelijk) van het politieke theater
analyseren dan is het noodzakelijk om de term ‘politiek’ verder te nuanceren. Zo
kunnen de verschillende vormen van politiek theater en de term ‘politiek’ in
verhouding met het medium theater in een ruimere context geplaatst worden. In
de eerste plaats doe ik hiervoor een beroep op de theorie van de Franse politieke
filosoof Claude Lefort. In de tweede plaats wordt deze verder uitgediept aan de
hand van de psychoanalytische theorieën van Sigmund Freud en Jacques Lacan.

3. Claude Lefort over het politieke
3.1. Politiek denken als een ‘prise est prise’

L

efort is een belangrijke naoorlogse Franse politieke filosoof. Onder invloed
van zijn leermeester, de Franse fenomenoloog Maurice Merleau-Ponty schrijft hij
zich in in de marxistisch geïnspireerde, naoorlogse Franse filosofische richting.25
Vanaf 1947 keert hij zich geleidelijk af tegen de communistische regimes en hun
terreur. Hij merkt op dat de terreur het marxisme binnen deze regimes
onherkenbaar maakt. Deze aanklacht brengt hem in Parijs in een geïsoleerde
positie.26 Pas jaren later volgen andere Franse filosofen, zoals ook MerleauPonty, hem in zijn kritiek op het communisme. Vanaf 1958 verschuift Lefort in
zijn onderzoek zijn aandacht van het communisme naar de verhouding tussen de
democratie en het totalitarisme. Ondanks zijn heldere politieke analyses wordt
het vernieuwende van zijn denken nog zeer vaak niet gewaardeerd.
Lefort ontwikkelt zijn politiek denken in het spoor van Merleau-Ponty. Die
gaat er van uit dat elk denken altijd al in de greep is van de werkelijkheid
waarover het moet denken. Merleau-Ponty “wil de wijsgerige vragen bevrijden
van de valstrik van de pure reflectie”(Loose 1997: 28). In Le visible et l’invisible

25

Althusser behoorde tot dezelfde communistische richting.

26

In 1947 richt hij, onder andere samen met Cornelius Castoriadis en Jean-François
Lyotard, de groep en het gelijknamig tijdschrift Socialisme ou Barbarie op. In dit tijdschrift uit hij
voor het eerst zijn afkeer voor de bureaucratie die inherent is aan het communistische
Sovjetregime. De artikels uit deze periode zijn gebundeld in Eléments d’une critique de la
bureaucratie. In het begin denkt Lefort dat de arbeidersbeweging de bovenhand zal krijgen op de
monolithische partijstructuur, maar na verloop van tijd ziet hij dat dit onmogelijk is. Gedurende
de periode dat hij lid is van de redactie radicaliseert hij zijn aanklacht tegenover de
communistische regimes. Oorspronkelijk keert hij zich enkel tegen het bureaucratische aspect
van deze regimes. Later versterkt hij zijn kritiek tegenover het gehele stalinistische regime dat hij
als een totalitarisme bestempelt. In 1953 schrijft Lefort in Les temps modernes onder de titel Le
Marxisme de Sartre een repliek op een reeks artikelen Les communistes et la paix van Sartre. Dit
artikel betekent de definitieve breuk van Lefort met het communisme.
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introduceert hij de term ‘chiasma’ waarmee hij de illusie van een autonoom
denken wil blootleggen27:
het idee van het chiasma, dit wil zeggen: iedere relatie tot het zijn is tegelijkertijd
nemen en genomen worden, het genomene wordt genomen, het wordt
ingeschreven en ingeschreven in hetzelfde zijn dat het neemt. Om vanaf dat
punt een filosofisch idee uit te werken: het idee kan niet totaal èn actief
genomen zijn, een intellectuele toe-eigening, omdat wat er voor het grijpen
ligt een onteigening is. 28

De filosoof, maar ook de wetenschapper, moet het ‘in de wereld ingeschreven
zijn’ telkens opnieuw denken en als uitgangspunt nemen. In Oog en geest uit
Merleau-Ponty zware kritiek op de moderne wetenschappen en de
wetenschapsfilosofie. Zijn verwijt richt zich op de positie die de wetenschappers
menen te moeten innemen tegenover de werkelijkheid of het deel van de
werkelijkheid dat ze willen bestuderen. “De wetenschap manipuleert de dingen
en ziet er van af hen te bewonen.”(Merleau-Ponty 1996: 15) De wetenschapper
plaatst zichzelf buiten het object dat hij bestudeert. Hij ontwikkelt een
‘autonoom’ denken over de objecten, waardoor hij het geheel probeert te
beheersen. De moderne wetenschapper probeert de werkelijkheid volledig te
vatten en laat de gedachte dat het onmogelijk is om iets volledig te kennen, niet
toe. Dit in tegenstelling tot de klassieke - niet-moderne - wetenschapper die het
besef “van de ondoorzichtbaarheid van de wereld”(Merleau-Ponty 1996: 15) in
zijn onderzoek meenam.
Lefort vertrekt voor zijn politiek denken vanuit eenzelfde fenomenologisch
standpunt. Hij wijst op “de koppigste illusie van de filosofie, die van «het
intellectueel bezit»”29 . Een filosoof kan de waarheid niet bezitten. Hij
waarschuwt in zijn oeuvre voor eenzelfde illusie binnen de politieke
wetenschappen. Lefort benadrukt dat een onderzoeker ingebed is in een
maatschappelijke context en dat elke uitspraak binnen een politiek
wetenschappelijk onderzoek een waardeoordeel is dat toont vanuit welk
perspectief een onderzoeker zijn object bekijkt. De politicologen gaan ervan uit
dat ze de politiek kunnen bestuderen als een afgebakend domein. Lefort merkt
hierover op: “Dat iets als de politiek op een bepaald moment is afgebakend in

27

Wanneer de citaten uit anderstalige bronnen zijn overgenomen, dan wordt de
vertaling in de tekst opgenomen. Het oorspronkelijk citaat met bronvermelding is dan in de
voetnoot terug te vinden. Indien ik een beroep doe op een bestaande vertaling dan wordt dit
steeds vermeld.
28

“... l’idée du chiasme, c’est à dire: tout rapport à l’être est simultanément prendre et être
pris, la prise est prise, elle est inscrite et inscrite au même être qu’elle prend. A partir de là,
élaborer une idée de la philosophie: elle ne peut être prise totale et active, possession
intellectuelle, puisque ce qu’il y a à saisir est une dépossession ...(Merleau-Ponty, 1964: 319) .
29

“... l’illusion la plus tenace de la philosophie, celle de la «possession intellectuelle»,
...”(Lefort 1978a: xxi)
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het maatschappelijke leven, heeft echter een politieke betekenis, een betekenis
die niet specifiek is, maar algemeen.”(Lefort 1992b: 36) Hij pleit voor een
politiek denken van de politiek. Dit verduidelijkt hij door het introduceren van
het verschil tussen de termen de politiek (la politique) en het politieke (le
politique).30 Lefort ontwikkelt hiermee een politieke filosofie die meer biedt dan
de analyses die de politieke wetenschappen leveren. Aan de hand van
verschillende historische gebeurtenissen en geschriften probeert hij het gevaar
aan te tonen van een politiek denken dat de werkelijkheid vanuit een
buitenpositie probeert te vatten.31 Aan de basis van zijn denken ligt de meest
fundamentele politieke ervaring van de twintigste eeuw: “het ontstaan en de
ontwikkeling van het totalitarisme”(Van de Putte 1987: 395). Vanuit zijn
fascinatie met het totalitarisme en de gevolgen ervan, ontwikkelt hij een
politieke filosofie waarin de verhouding tussen de democratie en het
totalitarisme centraal staan. Leforts oeuvre is een “hardnekkig onderzoek naar
het wezen van de moderne politiek”(van Middelaar 1999: 176).
3.2. Democratie en totalitarisme
3.2.1. De politiek en het politieke

D

e politiek verwijst naar het dagelijkse politieke leven, naar het aspect van
de samenleving dat de politieke wetenschappen bestuderen: de politieke feiten,
de politieke instituties, de concrete politieke discussies en activiteiten. Wat
precies Lefort met het politieke wil aanduiden valt niet zo eenvoudig te definiëren.
Het politieke verwijst naar datgene wat niet aanwijsbaar is, maar toch
constituerend werkt voor de maatschappij.
Het politieke ziet Lefort als een mogelijkheidsvoorwaarde, als een
grondbeginsel voor de politiek. Hij omschrijft het verschil tussen de politiek en
het politieke als volgt:
We vormen een hele andere gedachte over politiek, wanneer wij, trouw aan de
oudste en meest onveranderlijke inspiratie van de filosofie, deze term als de

30

Lefort is niet de enige die binnen een theorie het onderscheid tussen het politieke en de
politiek hanteert. Andere auteurs zoals Carl Schmitt, Ernest Laclau, Chantal Mouffe, Alain
Badiou werken in hun theorie die problematiek ook verder uit.
31

Hij ontwikkelt zijn filosofie aan de hand van een constante confrontatie met andere
denkers waarvan slechts weinigen als filosoof bestempeld kunnen worden. (Alexis de Tocqueville,
Niccolo Machiavelli, Karl Marx, Salman Rushdie, Etienne La Boétie, ...). Deze tekstkeuze geeft
het oeuvre van Lefort een specifiek karakter.

36

C LAUDE L EFORT OVER HET POLITIEKE

grondbeginselen van de maatschappij, of beter gezegd van de verschillende
maatschappijvormen beogen.32

en
Het politieke openbaart zich dus niet in dat wat de politieke activiteit wordt
genoemd, maar in deze dubbele beweging van verschijning en verduistering
van de wijze waarop de samenleving is ingericht.”(Lefort 1992b: 36)

Het zichtbare, de politiek, is gebouwd op het onzichtbare, het politieke.
Daardoor is het politieke altijd al aanwezig in elke politieke daad. Het politieke
vormt een niet afgebakend platform waarop de specifieke verhouding tussen de
politiek en de samenleving zich inschrijft. Het politieke bepaalt op die manier de
politiek en haar instituties.
Een maatschappij verschilt van andere door haar regime, of liever, omdat dit
woord reeds opgebruikt is, door haar vormgeving van de menselijke coëxistentie.
Anders gezegd, als het politieke in de ogen van de filosoof niet localiseerbaar
blijkt te zijn in de maatschappij, dan is het omwille van deze simpele reden dat
de notie van de maatschappij zelf reeds een verwijzing bevat naar zijn definitie
van politiek; het is omwille van deze simpele reden dat de ruimte die we
maatschappij noemen niet denkbaar is op zich, als een systeem van uiterst
complexe relaties; het is, daarentegen, haar leidende schema, haar uiterst
specifieke inrichting, die ... de gelaagdheid van haar dimensies en de
verhoudingen die daarbinnen ontstaan tussen klassen, groepen en individuen
denkbaar maakt, net zoals tussen gebruiken, overtuigingen en representaties.33

De twee politieke regimes die Lefort doorheen zijn oeuvre bespreekt zijn de
democratie en het totalitarisme. Hij maakt in zijn theorie het onderscheid tussen
beide regimes aan de hand van drie grote verschillen: mogelijkheid tot reflectie
over het politieke, mogelijkheid tot inname van de lege plaats van de macht en
een al dan niet opgedrongen identificatie.
Een eerste onderscheid is de mogelijkheid of de onmogelijkheid om te
reflecteren over het politieke. De vraag stellen naar het politieke impliceert een

32

“Toute différente est la pensée que nous formons du politique, quand nous visons par
ce terme, dans la fidélité à l’inspiration la plus ancienne et la plus constante de la philosophie, les
principes générateurs de la société, ou, à mieux dire, des diverses formes de société.”(Lefort 1986:
256)
33

“Une société se distingue d’une autre par son régime, ou, disons plutôt, puisque le mot
s’est usé, par une mise en forme de la coexistence humaine. En d’autres termes, si le politique ne
s’avère pas, aux yeux du philosophe, localisable dans la société, c’est pour cette simple raison que
la notion même de société contient déjà la référence à sa définition politique; c’est pour cette
simple raison que l’espace nommé société n’est pas concevable en soi, comme un système de
relations aussi complexe qu’on puisse l’imaginer; que c’est, à l’inverse, son schéma directeur, le
mode singulier de son institution, qui rend pensables ... l’articulation de ses dimensions et les
rapports qui s’établissent en son sein entre les classes, les groupes, les individus, comme entre les
pratiques, les croyances, les répresentations.”(Lefort 1986: 256)
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vrijheid die alleen aanwezig is in een democratische regeringsvorm. Het
totalitarisme tolereert dit filosofisch onderzoek niet. Het biedt geen ruimte om
de fundamenten van het regime in vraag te stellen. Elke vraag over het regime
wordt in de kiem gesmoord.
Het politieke, als mogelijkheidsvoorwaarde voor de politiek, is altijd al
ingebed in een concrete maatschappijvorm. Daardoor kan het niet louter als een
begrip, los van de politiek die er gevoerd wordt, onderzocht worden. Het
politieke komt pas aan het licht wanneer de fundamenten van een politiek
regime geanalyseerd worden, wanneer de structuren die er werkzaam zijn,
blootgelegd worden. Lefort brengt met het politieke een onbekende factor
binnen in het politieke denken. Het politieke valt niet te herleiden tot de
politieke feiten, tot de politiek zelf, maar het verwijst naar het andere aanwezig in
de politiek. Het politieke denken betekent: de politieke dimensie van de
regeringsvorm denken.
3.2.2. De lege plaats van de macht in de democratie

Het tweede onderscheid tussen de besproken politieke regimes uit zich in
de omgang met en de representatie van de macht in de samenleving. Reeds in
historische, niet-moderne maatschappijvormen zoals het Ancien Regime, was de
representatie van de absolute monarch als machthebber bepalend voor het hele
maatschappelijke leven, namelijk: “De macht is niet «iets» wat empirisch
bepaald is, maar is onlosmakelijk verbonden met haar representatie.”34 .
Tijdens het Ancien Regime is de macht van de absolute monarch gebaseerd
op het goddelijk recht. De vorst is de mediator (Van de Putte 1987: 410) tussen
God en de mensen. De figuur van de vorst kan men vergelijken met die van
Christus (Lefort 1992a: 341), beiden vertegenwoordigen als mens iets goddelijks
op aarde. De absolute vorst bezit geen grenzeloze macht, zijn macht is beperkt
door God. Met de toenemende secularisering tijdens het Ancien Regime moet de
monarch zich ook schikken naar de soevereine Rechtvaardigheid en de Rede. Als
vorst is hij slechts de mediator, hij moet het goddelijk Recht erkennen en
daarmee tevens ook de rechten van zijn onderdanen. De absolute vorst is
onderworpen aan de goddelijke Wet maar staat boven de wetten. Hij is als vorst
de incarnatie van de goddelijke Macht, Wet en Weten. In het beeld van het
lichaam van de vorst representeert de maatschappij zich als eenheid, als
identiteit, onderworpen aan de goddelijke orde.

34

“Le pouvoir n’est pas «quelque chose» empiriquement déterminé, mais indissociable de
sa représentation.”(Lefort 1978b:285)
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Het lichaam, het symbool van zijn macht, is tegelijk sterfelijk en
onsterfelijk.35 De positie van de absolute monarch en ook die van de moderne
vorst, kenmerkt zich door een soort dubbelheid: aan de ene kant is hij als vorst
een persoon, aan de andere kant is hij als vorst een instituut.36 Daarom kan de
onthoofding van Lodewijk XVI, naast de moord op de koning als persoon, ook
symbool staan voor het einde van de absolute monarchie. Het lichaam van de
vorst incarneert niet langer de eenheid en de identiteit van de maatschappij.
Deze symbolische daad is een belangrijk keerpunt in de Franse Revolutie:
De democratische revolutie, sinds lang ondergronds, explodeert, wanneer ze het
lichaam van de koning vernietigd vindt, wanneer de kop rolt van het politieke
lichaam, wanneer, met dezelfde houw, het sociale lichaam uiteenvalt. Dan gebeurt
er, wat ik durf te noemen, een desincorporatie van de individuen.37

In de democratie verdwijnt het beeld van het politieke lichaam dat de eenheid
van de maatschappij representeert. Lefort drukt dit nog explicieter uit: “De
moderne democratie is immers dat regime waarbinnen zo’n beeld tracht te
verdwijnen”.38 “De plaats van de macht wordt een lege plaats.”(Lefort 1992b: 45)
Daarmee bedoelt Lefort dat er in een moderne democratie geen sprake meer kan
zijn van een incarnatie van de macht in het ene lichaam van de regeerder, of van
een mediatie van de macht. “De democratische maatschappij stelt zich in als een
maatschappij zonder lichaam, als een maatschappij die de voorstelling van een
organisch geheel ondermijnt.”(Lefort 1992b: 46-47) De politieke macht is niet
meer verbonden aan een vorst, maar aan een volk of een natie. Deze politieke
macht is de macht van het volk geworden. Het volk kiest zijn
vertegenwoordigers. Die vertegenwoordigers krijgen de macht maar zijn aan het

35

Lefort gaat hiervoor terug op het boek: Kantorowicz, E. The king’s two bodies. A Study in
Medieval Political Theology. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1957.In dit boek
wordt de dubbele status van de absolute vorst verder uitgewerkt.
Ook het gezegde ‘de koning is dood, leve de koning!’ wijst op het dubbele karakter van
het koningschap.
36

Visker toont in zijn artikel Ontregeling van de demokratie? Over de plaats van de koning en
de zorg voor het politieke de onmogelijkheid die zich soms voordoet wanneer de vorst zich als
persoon laat gelden terwijl hij zijn taak als instituut moet uitvoeren. Visker werkt deze
problematiek uit aan de hand van het tijdelijke ontslag van wijlen Koning Boudewijn van België
op de dag dat hij de abortuswet moest ondertekenen. Als persoon wou hij die wet niet
ondertekenen, maar als instituut wou hij de democratische werking van de staat niet
ondermijnen, daarom heeft hij voor één dag troonsafstand gedaan en heeft de regering zijn taak
overgenomen en de wet goedgekeurd .
37

“La révolution démocratique, longtemps souterraine, explose, quand se trouve détruit
le corps du roi, quand tombe la tête du corps politique, quand, du même coup, la corporéité du
social se dissout. Alors se produit ce que j’oserais nommer une désincoporation des
individus.”(Lefort, 1981: 179)
38

“La démocratie moderne est en effet ce régime dans lequel tend à s’évanouir une telle
image.”(Lefort 1981: 178)
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volk verantwoording schuldig. De breuk tussen de samenleving en de
machthebbers die deze vertegenwoordigen, is onder meer het resultaat van het
democratische kiesproces. De vertegenwoordigers kunnen zich niet
vereenzelvigen met de macht. Ze bezitten die macht niet, ze mogen die slechts
tijdelijk uitoefenen. Dit bedoelt Lefort met: de plaats van de macht in de
democratie is leeg, ze wordt enkel symbolisch bezet.39
Ook het volk kan zich niet identificeren met de machthebbers. Tijdens de
verkiezingen deelt men het volk op in enkelingen die elk hun individuele stem
uitbrengen. Het volk gaat niet als één volk stemmen. Op die manier kan het
volk zich nooit als eenheid identificeren met het resultaat van de verkiezingen,
want: “Het getal neemt de plaats in van de substantie.”(Lefort 1992b: 47)
Binnen een democratisch regime is het belangrijk dat de onmogelijkheid om
zich te identificeren met alle verkozenen niet negatief ingevuld wordt. Dit is een
houding die niet-democratische partijen graag innemen in hun poging om de
democratie te ondermijnen.
De democratie lanceert de idee van een ongrijpbare onbeheersbare
maatschappij waarbinnen het volk soeverein zou zijn, maar waarbinnen het
volk niet ophoudt vraagtekens te zetten bij zijn identiteit en waarbinnen deze
vraag latent aanwezig zal blijven ....40

In een democratisch regime moet de mogelijkheid tot discussie dan ook zeer
serieus genomen worden. De constante aanwezigheid van discussies en
onenigheden is voor een deel het resultaat van de onmogelijke identificatie van
elk individu of van het volk in zijn geheel, met de verkozenen. “Dat fenomeen
impliceert een institutionalisering van het conflict.”(Lefort 1992b: 45) Dit
impliceert ook dat het democratische conflict niet gerecupereerd mag worden als
een ‘voor eens en altijd op te lossen probleem’, iets wat ondemocratische partijen
niet nalaten te doen. Deze ontkenning van het onoplosbare conflict zou opnieuw
de democratie in gevaar brengen. In een democratisch regime is er een plaats die
zich niet in het systeem laat incorporeren. Van de Putte vergelijkt de democratie
in dit opzicht met het theater. De democratische scène ziet hij als een plaats
waar ruimte is voor conflicten: “De democratie is het theater van een
onbemeesterbaar avontuur.”(Van de Putte 1987: 421)

39

Wanneer Lefort de termen symbolisch, imaginair of reëel gebruikt is dit in de
lacaniaanse betekenis van het woord. De plaats van de macht symbolisch bezetten betekent dat
de machtsuitvoerder nooit kan samenvallen met de macht die hij vertegenwoordigt. Hij kan
slechts als de representatie van de macht fungeren. De symbolische bezetting veronderstelt een
duidelijke breuk tussen de machtsvertegenwoordiger en de macht. Dit is het geval in de
democratie. In het totalitarisme wordt de plaats van de macht reëel bezet, hier is geen breuk
aanwezig en valt de functie van de machtsbezetter en de plaats van de macht samen. De termen
symbolisch, imaginair en reël komen in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan bod.
40

“La démocratie inaugure l’expérience d’une société insaisissable, immaîtrisable, dans
laquelle le peuple sera dit souverain, certes, mais où il ne cessera de faire question en son identité,
où celle-ci demeurera latente ....” (Lefort 1981: 180)
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3.3.2. De identificatielogica van het totalitarisme

L

efort verbaast zich erover hoe moeilijk het linkse kamp het heeft om
verbanden te zien tussen de stalinistische en de fascistische regimes. Die
moeilijkheid vindt haar grond in een constante mystificering van het
communisme dat een overwinning op het fascisme heeft behaald. Het is voor
Lefort van groot belang - indien we het totalitarisme als structuur beter willen
vatten - om geen te groot onderscheid te maken tussen deze twee regimes. Links
wil maar niet begrijpen dat het communistische regime een totalitair regime is.
Het linkse kamp ging er namelijk altijd van uit “dat de werkelijkheid zich
ontvouwt op het niveau van de economie”(Lefort 1992b: 54) en niet op het
politieke niveau. Het ontstaan van het communisme wordt vanuit de
marxistische hoek vaak enkel geanalyseerd vanuit een economisch perspectief.
Dit is voor Lefort een te beperkte invalshoek omdat hiermee een onderscheid
wordt gemaakt tussen het fascisme en het communisme, dat formeel niet
aanwezig is. De communisten zagen het fascisme als een product van het
kapitalisme. Deze eenzijdige economische analyse weerhield hen ervan te
reflecteren over de wantoestanden binnen hun eigen samenleving. Elke fout
binnen het communistische regime deden de leiders af als een fase die het volk
moest doormaken.41 Lefort analyseert de linkse houding als volgt: “Het ontbrak
links aan een theorie van de staat of, nog fundamenteler aan een ontwerp van de
politieke maatschappij.”(Lefort 1992b: 55) Doordat links zijn maatschappij
uitbouwde vanuit zijn economische theorie herleidde het elk aspect van de
maatschappij tot een economisch gegeven. “De verdringing van de vraag naar
het politieke verkeert dan op haar hoogtepunt.”(Lefort 1992b: 54)
De bloei van verschillende totalitaire regimes in de twintigste eeuw - zoals
het Duitse, het Spaanse en het Italiaanse fascisme en de verschillende
communistische regimes in China, Rusland, het voormalige Oostblok, Cuba kan men niet enkel verklaren vanuit een verandering in het productieproces.
Wel is de steeds toenemende impact van de staat op de economie een algemeen
kenmerk van elk totalitair regime. Het ontstaan van een totalitarisme is volgens
Lefort het gevolg van een politieke, en niet van een economische verandering
41

Dit is ook de stelling die Merleau-Ponty in 1947 nog inneemt in zijn boek Humanisme
et Terreur. Essai sur le problème communiste. Over het terreur binnen het communistische regime
schrijft hij:.” ... dat het communisme het geweld niet uitvindt, maar dat het reeds bestaat; dat
de vraag nu niet draait om te weten of men al dan niet geweld accepteert, maar wel om te weten
of het geweld waaraan men meedoet «progressief» is en de neiging heeft vanzelf te verdwijnen of
dat het de neiging heeft voort te duren, en dat uiteindelijk de misdaad gesitueerd moet worden in
de logica van een situatie, in de dynamiek van een regime, in de historische totaliteit waarbinnen
ze gebeurt, in plaats van ze te beoordelen als een op zichzelf staand feit volgens een moraal die
men ten onrechte «zuivere» moraal noemt.”
“... le communisme n’invente pas la violence, qu’il la trouve établie, que la question
pour le moment n’est pas de savoir si l’on accepte ou refuse la violence, mais si la violence avec
laquelle on practise est «progressive» et tend à se supprimer ou si elle tend à se perpétuer, et
qu’enfin, pour en décider, il faut situer le crime dans la logique d’une situation, dans la
dynamique d’une régime, dans la totalité historique à laquelle il appartient, au lieu de le juger en
soi, selon la morale qu’on appelle à tort morale «pure».”(Merleau-Ponty 1947: 41)
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binnen een maatschappijvorm. Het totalitarisme is het resultaat van een
verandering in de status van de macht. De totalitaire leider neemt de plaats van
de macht reëel in, hij is de macht. Hij onderscheidt zich hier duidelijk van de
absolute monarch. In de absolute monarchie is de plaats van de macht ingevuld
maar de fundamenten van die invulling zijn niet te vinden in de wereldse
persoon die deze plaats invult. Zij behoren tot een andere orde, een goddelijke
orde. Een wereldse persoon kan de macht binnen het absolutisme nooit opeisen.
Hierin ligt het fundamentele verschil. De totalitaire machthebber denkt en
handelt alsof hij samenvalt met de macht die hij uitoefent. Binnen het
totalitarisme loochenen de leiders het onderscheid tussen de machthebber en de
macht. “Het totalitarisme veronderstelt het denkbeeld van een maatschappij die
zichzelf genoeg is en, omdat de maatschappij haar betekenis vindt in de macht,
dat van een macht die zichzelf genoeg is.”(Lefort 1992b: 65)
Het totalitarisme wil breken met de geschiedenis, meer bepaald met de
politiek als conflict, dat binnen een democratie wel erkend wordt. Het wil een
nieuwe mens en een nieuwe maatschappij scheppen. Het belooft het volk de
verwezenlijking van een droom. Een droom die tijdens een overgangsfase enkele
opofferingen vraagt. Om deze droom te bereiken moet het volk zich
identificeren met de opgelegde identiteit, die van het nieuwe, mythische volk.
Het totalitarisme ontstaat wanneer het volk als het mythische proletariaat zich
op zijn beurt identificeert met de partij.
Het past verder om op te merken dat de representatie van het Eén-volk
binnen de totalitaire ideologie nergens in contradictie is met de representatie
van de partij; de partij verschilt in niets van het volk of van het proletariaat
waarvan ze de kwintessens is. Ze heeft geen bijzondere realiteit binnen de
maatschappij. De partij is het proletariaat in de zin van de identiteit.42

Die partij identificeert zich op haar beurt met de leiding en meer specifiek met
de leider of de Egocraat. (Lefort 1981: 174-175) Deze reeks identificaties moet
leiden tot de verwezenlijking van de droom. In de totalitaire staat is er geen
sprake meer van een verdeling in klassen of groepen. Iedereen is gelijk en
behoort tot dezelfde partij. Elk aanwezig verschil wordt geloochend of
vernietigd. Wanneer die identificatie zogenaamd gerealiseerd is, is de breuk
tussen de maatschappij en de staat opgeheven. De politieke macht heeft zich
meester gemaakt van de burgerlijke macht. De scheiding tussen de macht, de
wet en de kennis wordt tenietgedaan. Dit is het derde onderscheid tussen
democratie en totalitarisme. Binnen een totalitair regime controleert de politiek
elk ander domein (juridisch, economisch, cultureel, etc.). Elk aspect van de
samenleving wordt herleid tot een partijpolitiek gegeven.

42

“Il convient encore d’observer que la représentation du peuple-Un n’est nullement en
contradiction dans l’idéologie totalitaire avec celle du parti; le parti n’apparaît pas comme
distinct du peuple ou du prolétariat que en est la quintessence. Il n’a pas une réalité particulière
dans la société. Le parti est le prolétariat au sens de l’identité.”(Lefort 1981: 174)
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Om een totalitaire staat te kunnen uitbouwen is een goedwerkende
bureaucratie een noodzakelijk instrument. Deze bureaucratie zorgt ervoor dat de
volledige maatschappij tot in haar kleinste segment doordrongen raakt van de
idee van de partij. De terreur veroorzaakt door deze bureaucratie valt dan ook
niet te herleiden tot de perverse houding van enkelingen. De perversie van de
bureaucratie ligt in de structuur van deze organisatie zelf: niemand en niets kan
er aan ontsnappen. De bureaucratie is zo opgebouwd dat ze de gehele
maatschappij overschaduwt en geen enkele lege ruimte meer overlaat.
De identificatiestructuur binnen het totalitarisme heeft een dubbel karakter.
Aan de ene kant stellen de leiders de eenheid van het Eén-volk voor als een
verworven feit, als iets dat er is. Aan de andere kant moet de eenheid nog worden
geconstrueerd. Dit moet gebeuren via allerlei micro-organisaties die elk een deel
van de bevolking organiseren en samenvoegen tot dat Ene grote geheel.
De paradox is deze: de verdeeldheid wordt ontkend - ik zeg wel ontkend want
heel actief manifesteert er zich een nieuwe dominante laag omdat een
staatsapparaat zichzelf losweekt van de maatschappij - en, evenredig met deze
ontkenning zien we de splitsing tussen het Eén-volk en de Andere op een heel
duidelijke manier geaffirmeerd worden. De Andere is de andere van buitenaf.43

Het totalitarisme loochent de interne verdeeldheid binnen een samenleving. Het
enige onderscheid dat de leiders maken is dat tussen Eén-volk en de vijanden,
tussen wij en de anderen. De ander is de vijand. Afhankelijk van de heersende
partij is hij de bourgeois, de koelak, of de communist, een lid van het oude
regime of een vreemde tegenover het nieuwe regime. “Zo moeten we begrijpen
dat de constitutie van het Eén-volk een onophoudelijke productie van vijanden
vereist.”44 Het uitvinden van de vijand is een belangrijk aspect binnen de
totalitaire politiek. Uitsluitings- en vervolgingscampagnes moeten er voor
zorgen dat de bevolking zich als Eén-volk wil realiseren of als gerealiseerde
eenheid wil standhouden. De creatie van de vijand is wezenlijk voor de
identiteitsvorming van het volk. Terzelfder tijd is het voor de leiders van belang
om het volk constant te zuiveren van de vele ‘parasieten’ die het van binnen of
van buiten uit belagen.
Het totalitarisme is niet de tegenhanger van de democratie. Het
totalitarisme toont zich in de mislukking van de democratie. Die mislukt
wanneer een maatschappij niet meer kan omgaan met de symbolische invulling
van de plaats van de macht en wanneer de leiders de lege plaats reëel invullen.

43

“Le paradoxe est le suivant: la division est déniée - je dis bien déniée, puisqu’une
nouvelle couche dominante se distingue activement, puisqu’un appareil d’3Etat se détache de la
société - et, à la mesure de cette dénégation, se voit fantastiquement affirmée une division entre le
peuple-Un et l’Autre. C’est Autre, c’est l’autre du dehors.”(Lefort 1981: 173)
44

“Comprenons ainsi que la constitution du peuple-Un exige la production incessante
d’ennemis.”(Lefort 1981: 173)
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Met andere woorden wanneer de representatie van de macht een presentatie
wordt. Daarom is het voor Lefort van essentieel belang dat de democratie niet
gezien wordt als een evidentie, als een verworven gegeven. Denken dat we
voorgoed ontsnapt zijn aan een totalitair regime, is volgens Lefort zeer
gevaarlijk. Democratie is nooit een verworven politiek regime, ze moet telkens
opnieuw gedacht worden, wil ze niet vervallen in een ‘totalitaire kortsluiting’.
De spanningen, de onenigheden die inherent zijn aan elke democratische
structuur moeten de leiders en het volk toelaten. Meer nog, een democratisch
regime moet instituties aanbieden waarin deze conflicten hun plaats krijgen.
3.3. Een lefortiaanse analyse van het politieke theater

D

e centrale vraag in Leforts onderzoek is: ‘hoe is het mogelijk dat een
democratie kan perverteren tot een totalitair regime?’ Lefort antwoordt op deze
vraag met een analyse van de politieke regimes. Hij benadrukt in zijn theorie het
politieke als de mogelijkheidsvoorwaarde, het grondbeginsel, voor de politiek.
Het politieke ziet hij als een niet nader te bepalen scène waarop de politieke
samenleving gebouwd wordt.
Lefort wijst op het symbolische statuut van die samenleving. Ignaas Devisch
omschrijft het als volgt:
Een samenleving is een symbolische grootheid. Zij is nooit reëel bij zichzelf
aanwezig maar bouwt steeds een voorstelling op van zichzelf om zo in
verhouding tot zichzelf te treden. De samenleving is nooit in die voorstelling
zelf aanwezig, zij valt nooit met haar beeld van zichzelf samen. Zij ontdubbelt
zich in een symbolische ‘mise-en-scène’, waardoor er steeds een kloof bestaat
tussen ‘haarzelf’ en haar voorstelling van zichzelf. Daardoor zit zij in een
bemiddelend symbolisch systeem van beelden en voorstellingen opgenomen en
kan zij nooit zonder dat systeem reëel naar de werkelijkheid
toestappen.(Devisch 2001: 70)

Devisch legt, in navolging van Lefort, de nadruk op het representatieve karakter
van de samenleving. De samenleving wordt voorgesteld als een voorstelling, als
een representatie waarin de samenleving ‘zelf’ afwezig is. De representatie is
afgesneden van datgene dat het representeert. De link met het theater ligt hier
voor de hand. Het theater is de ‘mise-en-scène’ bij uitstek. Het ensceneert
verhalen, geschiedenissen, drama’s, personages, plaatsen die in de voorstelling
zelf afwezig zijn. Alhoewel Lefort niet over het theater zelf schrijft kan zijn
theorie toch bepaalde aspecten, zoals bijvoorbeeld het symbolisch statuut van de
theatervoorstelling, verduidelijken. Meer nog, Lefort wijst op het politieke
aspect van dit symbolisch statuut.
Het theater wordt al eeuwen lang gezien als een weerspiegeling van de
samenleving. Het politieke theater kan vanuit deze bepaling omschreven
worden als de weerspiegeling van de politiek in de samenleving. Dit is althans
de beschrijving die vele theatermakers en -theoretici uit het vormingstheater
hanteren. Lefort zou het politieke theater in eerste instantie wellicht ook
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omschrijven als de representatie van de politieke samenleving. Zijn verdere
analyse zal mijns inziens niet ideologisch gericht zijn, maar eerder structureel.
De toepassing van zijn politieke analyse op een theatervoorstelling zou kunnen
resulteren in het op zoek gaan naar de mogelijkheidsvoorwaarden van de
voorstelling, naar de grond van het gebeuren op scène, naar het politieke van de
voorstelling.
Zijn theorie toont het belang aan van het duiden van de lege plaats (van de
macht) en van het onoplosbare conflict. Deze politieke analyse kan binnen een
theaterenscenering wijzen op het bestaan van een lege plaats, van een blinde
vlek in de voorstelling. Deze toont de voorstelling vanuit haar symbolisch
karakter, als de representatie van iets dat afwezig is. Vanuit Leforts theorie kan
men ook het basisconflict van het drama aanduiden als het onoplosbare conflict
waartegen zowel de personages als de toeschouwers steeds opnieuw botsten. De
toeschouwer wordt geconfronteerd met de onmogelijkheid om de lege plaats in
te nemen of er mee samen te vallen en met de onoplosbaarheid van het conflict.
Deze confrontatie kan de toeschouwer aanzetten tot een kritische houding ten
eerste tegenover de enscenering, maar ook tegenover de samenleving.
Het vormingstheater in de enge zin geeft binnen zijn enscenering geen of te
weinig plaats aan dit conflict. Het wil binnen zijn voorstelling reeds een
oplossing voor dit conflict naar voren schuiven. Het laat de toeschouwer niet toe
om inzicht te krijgen in de politiek. Het vormingstheater in de enge zin is
politiek theater waarin het politieke geen plaats krijgt. Het ontbreken van een
structurele benadering van het getoonde conflict ontneemt aan de toeschouwer
de mogelijkheid om vanuit de voorstelling het getoonde conflict kritisch te
benaderen.
Leforts theorie kan volgens mij twee belangrijke aspecten toevoegen aan de
analyse van het politieke theater. Ten eerste stelt de theorie ons in staat om een
grondige en structurele analyse te maken van het politieke theater, los van
welke ideologie ook. De lefortiaanse theateranalyse zou zich hierdoor reeds
onderscheiden van Althussers analyse. Althusser vertrekt nog steeds vanuit een
‘algemeen’ ideologisch denken, vanuit de beleving van de werkelijke
bestaansvoorwaarden. Ten tweede zou Lefort de nadruk leggen op het
ongrijpbare, op het conflict als de mogelijkheidsvoorwaarde van het politieke
drama, met andere woorden op het politieke.
Het menselijke aspect, de drijfveren van de machthebbers en het volk zijn
geen onderdeel van Leforts onderzoek. Zijn politieke theorie bevat geen
instrumentarium om de verhouding tussen de personages, de verhouding tussen
de toeschouwer en de voorstelling, of de theatermaker en de voorstelling verder
te analyseren. Vandaar dat ik in dit onderzoek ook een beroep doe op de
psychoanalytische theorie van Freud en Lacan. Deze theorieën hebben een
uitgebreid instrumentarium om deze verhoudingen op en naast de scène te
analyseren. De psychoanalyse die de problematiek van het politieke verder kan
analyseren, zie ik in de opbouw van de theorie als een aanvulling op Leforts
theorie.
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Hoofdstuk 2:
Politiek en psychoanalyse
Lefort duidt het politieke

aan als de mogelijkheidsvoorwaarde voor de
politiek. Vertrekkende vanuit de verhouding tussen het politieke en de politiek
kunnen we de fundamenten van een politiek regime in vraag stellen en zijn we
in staat om de verschillende regimes van elkaar te onderscheiden. Freud kan een
aanvulling zijn op Leforts theorie, niet alleen omdat hij een analyse maakt van
de individuele drijfveren van de (totalitaire) leiders, maar vooral omdat hij de
samenlevingsconflicten analyseert als het resultaat van een botsing tussen
individuele driften. Meer nog, hij ziet de verdringing van bepaalde driften als de
mogelijkheidsvoorwaarde voor de samenleving. Lacan gaat in dit specifieke
onderzoek nog een stap verder. Hij analyseert de hele problematiek op het
subjectniveau. Lacan ziet de verdringing van het driftenconflict in de eerste
plaats als de voorwaarde voor de subjectconstitutie. Pas dan kan het subject zich
verhouden tegenover de ander als ander.
In dit hoofdstuk leg ik eerst de link tussen het werk van Freud en het
politieke, daarna tussen Lacans theorie en het politieke. De doelstelling is de
uitbreiding van een theoretisch instrumentarium om zo het politieke of de
politieke dimensie binnen een theatervoorstelling beter te kunnen duiden. In het
hierop volgende hoofdstuk komen de verschillende disciplines theater, politieke
theorie en psychoanalyse samen.

1. Freud en politiek
«Politiek gezien, wat bent U». Volgens een bekende anekdote antwoordde
Freud: «Politiek gezien, ben ik niets». En toen zijn gesprekspartner na dit
formele ‘nada’ bleef aandringen en dat iemand «politiek gezien» kleur moest
bekennen (wat de evidentie zelve is), dan nog was Freud niet van z’n stuk
gebracht: als hij al kleur moest bekennen, dan was het niet «wit», niet «rood»,
maar ... «vleeskleur». Een interessante kwestie: als er al een huidskleur is,
welke kleur heeft het «vlees» dan? Dat is, volgens Freud, het minste dat men
«zou moeten zijn» voorbij de regenboog van alle partijen: «vleeskleurig» zijn
....45

45

“«Qu’êtes-vous politiquement?». À cette question, Freud, selon une anecdote célèbre,
répondait «Politiquement, je ne suis rien». Et si son interlocuteur insistait, au-delà de ce nada!
formel, à signifier que, «politiquement», il faut arborer sa couleur (ce qui est d’une évidence
diaphane), Freud ne se démontait pas: alors, s’il lui fallait nommer «sa» couleur, ce ne serait , ni
«blanc», ni «rouge», mais ... «couleur chair». Question intéressante: s’il y a une couleur de la
peau, de quelle couleur est la «chair»? Du moins, précise Freud, est-ce cela «qu’on devrait être»,
au-delà de l’arc-en-ciel des partis: être «couleur chair» ....”(Assoun 2003: 15, Assoun citeert
Reich)
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Freud noemt zichzelf geen politiek auteur.

Hij doet in zijn werk geen
partijpolitiek gekleurde of ideologische uitspraken. Toch is hij niet a-politiek.
Zijn interesse voor het ontstaan en de ontwikkeling van de samenleving kunnen
vanuit Leforts theorie als ‘politiek’ bestempeld worden. Freud onderzoekt de
mogelijkheidsvoorwaarden om een samenleving op te bouwen. Daarin beschrijft
hij de verschillende individuele en collectieve processen die binnen een
samenleving werkzaam zijn. Of zoals Lefort het zou omschrijven: Freud doet een
onderzoek naar het politieke.
Om het politieke aspect binnen zijn oeuvre concreter te behandelen doen we
eerste een beroep op enkele van Freuds teksten waarin de constitutie van de
sociale organisatie in een samenleving centraal staan.46 De teksten die men
meestal citeert in een politieke context zijn: Totem en taboe, Massapsychologie en Ikanalyse, De toekomst van een illusie, Het onbehagen in de cultuur, Mozes en de
monotheïstische religie, Waarom oorlog en Actuele beschouwingen over oorlog en dood. Aan
de hand van een korte analyse van de eerste vier teksten zal ik de relatie duiden
tussen de freudiaanse psychoanalyse en Leforts notie over het politieke. In deze
‘politieke’ teksten probeert Freud zowel op collectief als op individueel niveau te
begrijpen wat de mens drijft binnen een samenleving. Freud zoekt naar de
gelijkenissen tussen beide niveaus. Daarna toont een lefortiaanse herlezing van
enkele van Freuds teksten aan dat ook in zijn klinische theorie ‘het politieke’
aanwezig is. Deze specifieke lezing zie ik als een aanvulling op de theorie van
Lefort, Freud legt er het ‘vleeskleurige’ karakter van het politieke bloot.
1.1. Freuds politieke teksten
1.1.1. Totem en taboe (1912-1913)

I

n Totem en taboe interpreteert de Darwiniaanse ‘mythe van de oerhorde’ over
het ontstaan van een samenleving. In oorsprong leidt een oude, jaloerse en
gewelddadige oervader een stam. De oervader houdt alle vrouwen van de stam
voor zich. De andere mannen van de stam die te dicht in de buurt van de
vrouwen komen, schakelt de oervader uit. Deze jonge mannen komen hiertegen
in opstand en samen vermoorden ze de oervader, die ze zo benijd hebben
omwille van zijn bevoorrechte positie. Na de moord verslinden de jonge mannen

Assoun verwijst naar het boek waarin Wilhelm Reich een gesprek tussen A.Eastmann en Freud
citeert: Reich, W. Reich parle de Freud. Paris: Payot. p.63.
46

Het is onmogelijk om een algemeen politiek aspect binnen het geheel van de
psychoanalytische theorieën aan te duiden. De inzet van deze theorieën is vaak te verschillend.
Bepaalde psychoanalytici zoals Wilhelm Reich, Carl Gustav Jung, Herbert Marcuse ontwikkelen
immers hun theorie vanuit een specifiek ideologische strekking. De verhouding psychoanalyse en
politiek zal in deze studie steeds uitgewerkt worden vanuit de freudiaanse en/of lacaniaanse
psychoanalytische theorie.
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het lichaam van de oervader zodat elk van hen zich een deeltje kan toe-eigenen
van diegene die ze altijd al wilden zijn maar niet konden benaderen. Op die
manier identificeren ze zich met de vermoorde oervader en leider. Na de roes van
het kannibalistische eetmaal worden de zonen verteerd door schuldbesef. Ze
beginnen de dode oervader te verafgoden en plaatsen een totem op de
oorspronkelijke onaantastbare plaats van de oervader.
Totem en taboe is een zoektocht naar de herkomst van de samenleving, naar
haar structuur en de machtsrelaties die daar binnen spelen. Deze tekst is geen
historische reconstructie van het ontstaan van de samenleving. Bepaalde ideeën
die Freud erin uitwerkt hebben de antropologen reeds veelvuldig weerlegd.
Toch wordt deze tekst door velen als een sleuteltekst gezien binnen zijn oeuvre.
Men kan zich afvragen of het gebrek aan historische en antropologische
correctheid de waarde van deze tekst niet aantast? Door Totem en taboe vanuit een
ander standpunt te benaderen en te beschouwen als een mythe, wordt het
belang van deze tekst duidelijk. De tekst legt, net als vele andere mythes, de
sociaal-politieke structuren van een samenleving bloot. Hij handelt over de
constitutie van het samen-leven.
Freud onderzoekt hoe een individu zich gedraagt binnen een groep en wat
zijn drijfveren zijn. Hij maakt vergelijkingen tussen de primitieven en de
neurotici. De oorspronkelijke titel (1912) Über einige Übereinstimmungen im
Seelenleben der Wilden und der Neurotiker(Freud 1984b: 21) van het essay verwijst
hiernaar.47 Bij de bespreking van de term taboe heeft Freud het over de
“ambivalente houding”(Freud 1984b: 61) die verscholen zit achter de installatie
van het taboe in primitieve stammen, een houding die hij ook terugvindt in de
neurotische structuur. Freud definieert het taboe als volgt:
het taboe is een oeroud verbod, van buitenaf (door een autoriteit)
opgedrongen en gericht tegen de sterkste lusten van de mensen. Het
verlangen het te overtreden blijft in hun onbewuste bestaan(Freud 1984b:
67).

Het taboe is een opgelegd verbod waarbij een drift die nadelig zou werken
binnen een samenleving naar het onbewuste wordt verdrongen. Doordat de drift
naar het onbewuste verdrongen is, kan de stam of het individu (de neuroticus)
op het bewuste niveau geen link meer leggen tussen de verdrongen drift en het
geïnstalleerde verbod. De band tussen de drift en het aangepast gedrag blijft
onbewust wel bestaan. De verdrongen drift blijft vanuit het onbewuste verder
het gedrag beïnvloeden:
De driftlust verschuift voortdurend om aan de opsluiting waarin ze zich
bevindt te ontkomen en probeert surrogaten voor het verbodene substituutobjecten en substituuthandelingen - te verkrijgen.(Freud 1984b:
62)

47

Pas in 1913 verscheen de tekstenbundel onder de titel Totem en taboe.

51

P OLITIEK & P SYCHOANALYSE

Het proces van driftbeperking speelt zich af zowel op het collectieve als op het
individuele niveau. Op het collectieve niveau moeten de leiders wetten invoeren
om een samenleving mogelijk te maken. Op het individuele niveau legt de
opvoeder de driftbeleving van een kind aan banden door verboden te installeren.
Het is opmerkelijk hoe Freud gelijkenissen trekt tussen de structuur van het
individu en die van een samenleving.
Freud beschrijft in Totem en taboe een oervader die de absolute macht bezit,
die aan niemand verantwoording schuldig is. De oervader is god en
machthebber. Freud toont wat er zich afspeelt wanneer de macht in handen is
van een leider die alles bezit, beheert en begeert, en die elke drifteis van de
anderen in de kiem smoort. De moord op de oervader kan gezien worden als het
resultaat van dit onhoudbare, totale gebod. In zijn verdere analyse legt hij vooral
de nadruk op wat er gebeurt na de moord. Door de moord op de oervader
ontstaat er een lege plaats van de macht. Zonder een nieuwe invulling kan er
geen sprake meer zijn van een samenleving. Er moet een leider of een totem
aanwezig zijn die de samenleving verboden en taboes oplegt zodat de individuele
drifteis ingeperkt wordt. De totale bevrediging van de drifteisen zou de
vernietiging betekenen van zowel het individu als de samenleving.
Vandaar het belang dat Freud hecht aan het totemisme. De installatie van
het totemisme stelt de zonen in staat om de macht van de oervader over te
dragen op iemand of iets anders. De plaats van de macht wordt dan ingenomen
door die- of datgene die de macht van de oervader representeert. Binnen de stam
kan de orde terugkeren. Samen met het totemisme wordt ook het incestverbod
en de exogamie geïnstalleerd. Dit heeft volgens Freud een praktische reden: “De
seksuele behoefte verenigt mannen niet, maar drijft hen uit elkaar.”(Freud
1984b: 192) De mannen hebben de oervader onder andere vermoord om de
felbegeerde vrouwen uit hun stam voor zich te kunnen hebben. Maar om de
samenleving in stand te houden moeten ze nu zichzelf het verbod tot het
aanraken van de eigen stamvrouwen opleggen. De installatie van het
incestverbod en de exogamie is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van
de samenleving.
De identificatie van de zonen met de oervader is een andere reden waarom
de zonen de oervader vermoorden. Deze moord is problematisch: de zonen
willen in eerste instantie de oervader niet doden, ze willen hem zijn. Ze willen
dezelfde macht bezitten. Laplanche benadrukt dat het identificatieproces van de
zonen met de oervader samengaat met de letterlijke vernietiging van de vader.
Hij spreekt over een primaire identificatie “die niet in de plaats komt van de
relatie tot het object maar die met haar samenvalt.”48 Hij verwijst naar wat
Freud aanhaalt in Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit als het
verband tussen het identificatieproces en de orale relatie van het kind met een
object:
48

“... qui viendrait, non pas se substituer à une relation à l’objet, mais coïncider avec
celle-ci”(Laplanche 1998: 319).
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Een eerste pregenitale seksuele organisatie is de orale of, zo men wil,
kannibaalse. Hier is de seksuele activiteit nog niet gescheiden van de
voedselopname en zijn nog geen innerlijke tegenstellingen gedifferentieerd.
Beide activiteiten hebben hetzelfde object, het seksuele doel is de incorporatie
van het object, het model van wat later als identificatie zo’n belangrijke
psychische rol zal gaan spelen.(Freud 1985a: 129)

Pas in een secundair identificatieproces zal het kind zich identificeren met de
objecten en de mensen rondom zich, zonder deze eerst tot zichzelf te herleiden.
Het kannibalisme in Totem en taboe is volgens Laplanche een letterlijk voorbeeld
van de orale incorporatie binnen het primaire identificatieproces:
Het kannibalisme is terzelfder tijd liefde voor en vernietiging van het object,
om het te kunnen opeten. En tijdens het opeten is het dan weer een
conservering in zich van het object; dit is wat we incorporatie noemen.49

Totem en taboe toont ook aan dat het niet altijd mogelijk is om beide
identificatieprocessen strikt van elkaar te scheiden. De kannibalistische act
waarbij de zonen de vader opeten gaat er samen met hun identificatie met de
vader als leider.
Wanneer we Leforts theorie toepassen op Totem en taboe dan zien we de
verschuivingen die plaatsvinden in de omgang met (de plaats van) de macht. De
oervader wordt er voorgesteld als de absolute heerser die aan niemand of niets
verantwoording moet afleggen. Na de vadermoord is de plaats van de macht
leeg. De plaats wordt ingenomen door een totem die door de stam wordt
aangeduid. Lefort zou hier de nadruk leggen op de symbolische bezetting van de
plaats van de macht. De totem bezit de macht niet, hij representeert de macht.
Het totemisme installeert een breuk tussen de macht, die nog steeds de macht
van de oervader is, en de vertegenwoordiger van de macht, de totem. De totem
is het symbool van de macht. Hij is slechts een representatie. Als representatie
kan die elk moment vervangen worden door een andere representatie. Het
totemisme stelt de zonen in staat om de eerste moord en het daaropvolgende
kannibalistisch eetmaal te herhalen door bijvoorbeeld het totemdier ritueel te
doden en te verorberen. Het ritueel herhalen van het eetmaal kan gezien worden
als de benadrukking van het symbolische karakter van de bezetting van de
plaats van de macht. Het totemdier kan vervangen worden door een ander
totemdier, het is slechts de representatie van de macht.
Freud duidt in Totem en taboe de moord op en het verorberen van de oervader
aan als de daad die leidt tot de verdere ontwikkeling van een samenleving, tot de
invoering van het incestverbod, de exogamie en tot een identificatieproces met
de vader. De driften, die aanleiding geven tot de moord, hebben een

49

“Le cannibalisme est d’un seul mouvement amour et destruction de l’objet pour
l’ingérer. Et, dans le mouvement où on l’ingère, il est en même temps conservation de l’objet à
l’intérieur de soi; c’est ce que nous nommons incorporation.”(Laplanche 1998: 320)
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conflictueus en ambivalent karakter. Ze zetten aan tot een agressieve misdaad,
maar zijn tevens constituerend voor de ontwikkeling van de samenleving en van
het individu. Deze conclusie blijft aanwezig in zijn volgende teksten, en wordt er
verder genuanceerd en uitgewerkt.
1.1.2. Massapsychologie en Ik-analyse (1921)

Geïnspireerd door de theorieën van Le Bon en Mc Dougall stelt Freud zich
de vraag hoe het komt dat een individu zich anders gaat gedragen in een
massa.50
Wij zijn uitgegaan van het fundamentele feit dat het psychische functioneren
van de enkeling binnen de massa door de invloed van deze massa dikwijls
ingrijpend wordt veranderd. Zijn affectiviteit neemt buitengewoon sterk toe,
zijn intellectuele capaciteiten worden merkbaar minder, en beide zijn dit
duidelijk processen die in de richting gaan van een assimilatie met de andere
massa-individuen; een resultaat dat alleen kan ontstaan door de opheffing van
de aan ieder individu eigen driftremmingen en doordat hij afstand doet van de
specifieke vormen die hij aan zijn neigingen geeft.(Freud 1987a: 33)

De sociologie en de massapsychologie verklaren deze veranderingen vanuit de
suggestie. De leider van de massa spiegelt het individu een gedachte, een ideologie
of een houding voor waardoor het, indien het dit navolgt, deel wordt van de
groep. De suggestie is voor Freud geen afdoende verklaring. Hij wil deze
ingrijpende veranderende gedragingen verklaren vanuit het libido.
Libido is een term uit de affectiviteitsleer. We geven deze naam aan de als
kwantitatieve grootheid opgevatte ... energie van driften die verband houden
met alles wat men onder de noemer ‘liefde’ kan brengen.(Freud 1987a: 35-36)

De liefdesdriften of seksuele driften liggen volgens Freud zowel aan de basis van
de eigenliefde als aan die van de liefdesbetrekkingen met anderen. Ze vormen
dan ook de basis van wat hij de massaziel noemt. Freud herkent de werking van
de bindende liefdesdriften binnen het massagebeuren. Ten eerste is er een macht
die de massa bijeenhoudt. Freud denkt hierbij aan Eros, de kracht die de wereld
bijeenhoudt.5 1 Ten tweede, is er de vaststelling dat de enkeling zich liever
aanpast aan de massa en daarbij zijn eigenheid opgeeft. Dit zou kunnen duiden

50

Freud verwijst naar Psychologie des foules (1895) van Le Bon en The Group Mind (1920)
van Mc Douggal.
51

Dit begrip werkt Freud verder uit in de tekst Aan gene zijde van het lustprincipe (1920).
Hierin stelt hij Eros als bindende kracht tegenover de doodsdrift die een ontbindend karakter
heeft.
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op een behoefte van het individu om samen in harmonie met de anderen te
leven.(Freud 1987a: 37)
Freud onderscheidt twee specifieke affectieve, libidineuze banden binnen het
massagebeuren. Er is de binding van het massa-individu aan de leider en de
binding van de massa-individuen aan elkaar. De eerste band toont zich in de
identificatie van de enkeling met de leider van de massa. Die leider
vertegenwoordigt voor de enkeling wat hij zelf wil zijn.52 Bij een massa zonder
leider is een object de bindende factor waarmee elk lid van de massa een
libidineuze verhouding heeft; men wil het object hebben. Daarnaast
onderscheidt men de libidineuze banden tussen de massa-individuen onderling.
De massa-individuen binden zich aan elkaar omdat ze zich als individu
identificeren met eenzelfde ideaal, bijvoorbeeld de leider.
Een dergelijke primaire massa is een zeker aantal individuen die één en hetzelfde object in
de plaats van hun Ik-ideaal hebben gesteld en die zich dientengevolge in hun Ik met
elkaar hebben geïdentificeerd.(Freud 1987a: 62, Freud cursiveert deze passage)

Freud blijft met de vraag waarom een individu een deel van zijn
driftbevrediging opgeeft om in een massa te kunnen functioneren. Het is voor
de enkeling zeer moeilijk om zich te verzetten tegen bepaalde aspecten van de
massa omdat hij zo geïsoleerd raakt binnen de groep. Men kan zich niet als een
enkeling binnen een massa gedragen; behorende tot de massa is de enkeling
steeds al een massa-individu dat zich met gelijkgestemden rond een leider
schaart. Freud toont hiermee aan dat het individu verlangt naar een groep om
bij te horen en naar een leider om zich mee te identificeren. Freud kan dan ook
van meet af aan besluiten dat er twee psychologieën zijn, die van de massaindividuen (massapsychologie) en die van de leider (individuele psychologie).
De enkeling heeft de massa nodig. Er is een verlangen naar harmonie met
gelijkgestemden. De prijs die het individu moet betalen is de verdringing van
bepaalde begeertes, maar dit vangt hij op door zijn libidineuze verhouding met
de bezetter van de plaats van de macht. Of toch niet helemaal? Freud wijst er
voorlopig al op dat er sprake is van ontevredenheid, dit ondanks de vorming van
een groep, een gemeenschap waarvan het individu deel uit maakt: “de
ontevredenheid met het bereikte bleef en werd de bron van nieuwe
ontwikkelingen.”(Freud 1987a: 86) Hiermee kondigt hij aan wat de
hoofdgedachte zal zijn van de twee volgende te bespreken teksten: De toekomst
van een illusie en Het onbehagen in de cultuur.
Freud legt in zijn tekst de nadruk op bepaalde eigenschappen van zowel het
individu als van de massa. Ten eerste is er de behoefte van het individu om zich
te identificeren met een ideaal. Ten tweede is er ook de behoefte van het
individu om zich met gelijkgestemde zielen te identificeren en om zo een groep
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“Men ziet slechts dat de identificatie ernaar streeft het eigen Ik op dezelfde manier
vorm te geven als andere, tot ‘voorbeeld’ genomen Ik.”(Freud 1987a: 51)
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te vormen. En ten derde is er de massa die een leider nodig heeft die hun ideaal
vertegenwoordigt.
Ik vraag me af of er in deze eigenschappen niet het gevaar loert voor een
mogelijke omkering van een democratie naar een totalitaristisch regime?
Kunnen deze eigenschappen van de massa en het massa-individu niet als
medeplichtig beschouwd worden aan de vorming van een totalitarisme? Vanuit
Freuds analyse kunnen we stellen dat de vorming van het totalitarisme niet
enkel en alleen uitgaat van de leiders die het volk verplichten zich met hun
idealen te identificeren. Ook het volk wil een leider, een ideaal, waarmee het zich
kan identificeren. Het volk wil tot een groep behoren.
Freuds analyse is een bevestiging van Leforts theorie. Hij legt tevens uit
waarom een democratie kan omkantelen in een totalitair regime of omgekeerd.
Het is niet enkel de reële invulling van de macht die leidt tot de pervertering
van een democratie tot een totalitaire regime, of omgekeerd, de symbolische
bezetting van de macht die leidt tot een democratie. De leider moet hierbij
gesteund worden door het volk. Wanneer de leider in staat is om het volk een
ideaal aan te bieden zal een groot deel van het volk zich met dit ideaal
identificeren. Het volk stelt hierbij zijn wensen gelijk aan die van de leider. Volk
en leider ontwikkelen samen, gesterkt door eenzelfde ideaal, een politiek regime,
zowel een totalitarisme als een democratie.
1.1.3. De toekomst van een illusie (1927)

Dit essay vangt aan met een andere teneur:
Het is merkwaardig dat de mensen, hoe weinig zij ook in isolement kunnen
leven, toch de offers die de cultuur van hen vergt om een samenleven mogelijk
te maken, als een zware last ervaren.(Freud 1987a: 101)

De cultuurvijandigheid, die ook in zijn latere tekst, Het onbehagen in de cultuur,
centraal staat, toont het problematische karakter aan van ‘het verlangen om in
harmonie samen te leven’.
Men moet ... rekening houden met het feit dat in alle mensen destructieve,
oftewel antisociale en anticulturele tendensen huizen en dat deze bij een groot
aantal personen sterk genoeg zijn om hun gedrag in de menselijke
samenleving te determineren.(Freud 1987a: 102)

De cultuurvijandigheid ontstaat door de druk die de cultuur op het individu
uitoefent en door de driftontzegging die ze van haar deelnemers verlangt. Om
een cultuur niet te vernietigen, moeten bepaalde driftbevredigingen verboden
worden. Freud wijst hier vooral naar incest, kannibalisme en moord. Het is niet
zo dat eenmaal een cultuur zich ontwikkeld heeft, deze verboden driftwensen
geen bedreiging meer vormen. De geschiedenis van de driftontzegging, die aan
de basis ligt van het ontstaan van de cultuur, herhaalt zich telkens opnieuw op
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individueel vlak, vanaf de geboorte van ieder kind. Dit betekent dat bij elk
individu deze verboden geïnstalleerd moeten worden. Dit proces kan nooit
gedacht worden als een verworvenheid binnen een cultuur.
In De toekomst van een illusie gaat Freud dieper in op het fenomeen religie:
“Deze - in de ruimste zin van het woord religieuze - voorstellingen worden als
het kostbaarste bezit van de cultuur gewaardeerd, als het waardevolste dat deze
haar deelnemers te bieden heeft”(Freud 1987a: 117). Freud stelt de vraag: “wat
is hun werkelijke waarde?”(Freud 1987a: 117) Hij legt hierbij een verband
tussen de hulpeloosheid van de mens tegenover de “verpletterende overmacht
van de natuur”(Freud 1987a: 118) en het ontstaan van de religie. Hij maakt
tevens een verbinding tussen het vadercomplex (op individueel vlak) en de
hulpeloosheid tegenover de natuur met de daaraan gekoppelde behoefte aan
bescherming (op maatschappelijk vlak). Zoals het kind de vader nodig heeft om
zich te beschermen, zo heeft de volwassene één of meerdere goden nodig om
hem te beschermen. De volwassene verleent “aan deze oppermachten de trekken
van de gestalte van zijn vader, hij schept voor zichzelf de goden, voor wie hij
bang is, en die hij niettemin met de taak belast om hem te beschermen”(Freud
1987a: 122).
Het individu beseft dat de hulpeloosheid die hij als kind ervaren heeft, nooit
zal verdwijnen. Het is de taak van de religie om de angst die dat besef
veroorzaakt, hanteerbaar te maken. Daarom vinden velen het een zinloze en
wrede onderneming om de massa te duiden op het illusoire karakter van de
religie. Freud verzet zich tegenover deze neiging om de mensen in hun waan te
laten. Hij vindt het noodzakelijk de mensen te wijzen op het menselijke karakter
van deze zogenaamde goddelijke geboden die aan de basis van de cultuur liggen.
Toch wil hij het belang van de religie vanuit historisch perspectief niet
ontkennen. Verwijzend naar Totem en taboe, duidt hij op de gelijkenis tussen de
plaats van de oervader en die van God.
Maar die oervader is ... het oerbeeld van God geweest, het model waarnaar
latere generaties de figuur van God gevormd hebben. ... de verschuiving van
de menselijke wil naar God is ten volle gerechtvaardigd, de mensen wisten
immers dat zij de vader met geweld uit de weg hadden geruimd, en als reactie
op hun euveldaad namen zij zich voor om diens wil voortaan te respecteren.
De religieuze leer verkondigt ons dus de historische waarheid, zij het in een
enigszins veranderde en verhulde vorm; onze rationele voorstelling van zaken
daarentegen verloochent haar.(Freud 1987a: 143-144)

De religie is een illusie die in staat zou moeten zijn de wensen van de mensheid
te vervullen en de menselijke behoefte naar bescherming tegen het ongekende te
bevredigen. Maar ondanks deze bescherming blijft het individu met een gevoel
van onbehagen leven. Noch de machthebbers, noch de goden kunnen dit
opheffen.

57

P OLITIEK & P SYCHOANALYSE

1.1.4. Het onbehagen in de cultuur (1929)

D

e mens heeft in zijn leven één belangrijk doel, namelijk gelukkig zijn en
dat blijkt een zeer moeilijke opgave te zijn. Freud gaat in Het onbehagen in de
cultuur op zoek naar de reden waarom een individu steeds opnieuw
geconfronteerd wordt met een gevoel van onbehagen, waarom hij hét geluk niet
kan vinden. Hij onderzoekt wat er nodig is om gelukkig te zijn en wat precies
dat geluk in de weg zit.
Om het geluk te bereiken zou het individu moeten voldoen aan de twee
voorwaarden volgens dewelke het lustprincipe werkt: “enerzijds ... de
afwezigheid van pijn en onlust, anderzijds het beleven van sterke lustgevoelens
(Freud 1984a: 97).53 Maar in het dagelijkse leven zijn er zeer veel situaties die
een onmiddellijke lustbevrediging onmogelijk maken. Deze situaties
veroorzaken bij het individu gevoelens van onlust en moeten ingeperkt worden.
Het individu zal zijn driften proberen te beheersen door ze te onderwerpen aan
het realiteitsprincipe. Freud onderscheidt drie manieren. Een eerste is de
matiging van zijn doel:
een zekere bescherming tegen het lijden wordt bereikt doordat het
onbevredigd-blijven van de driften die in bedwang worden gehouden als
minder pijnlijk ervaren wordt dan het onbevredigd blijven van de ongeremde
driften.(Freud 1984a: 100-101)

Een tweede manier om het lijden in te perken is de sublimering of een
libidoverschuiving. Hierbij wordt het doel, de bevrediging, naar een ander vlak
geschoven.
Het is dan zaak de driftdoelen zodanig te verleggen dat ze niet getroffen
kunnen worden door een weigering van de buitenwereld. Sublimering van de
driften komt daarbij te hulp. Het meeste bereikt iemand die kans ziet de
lustwinst uit psychische en intellectuele arbeid voldoende te vergroten.(Freud
1984a: 101)

Al die methodes om het lijden te verminderen zijn een manier om de behoefte
van een driftbevrediging te corrigeren en aan te passen aan de werkelijkheid.
Ook de derde manier, de installatie van een religie behoort daarbij. Toch
onderscheidt deze zich van de op het individuele niveau aangebrachte correcties.
De religie bederft dit spel van keuze en aanpassing, doordat zij haar methode
om geluk te verwerven en voor leed te behoeden op dezelfde manier aan
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Het lustprincipe is een beginsel dat het psychische gebeuren stuurt. Het zet het
individu aan tot het beleven van lust en tot het vermijden van onlust. Het realiteitsprincipe is het
andere beginsel dat de tegenhanger is van het lustprincipe en er tevens onlosmakend mee
verbonden is. Volgens dit beginsel gaat het individu in zijn lustbeleving rekening houden met de
werkelijkheid. De lustbeleving gebeurt dan via een omweg.
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iedereen opdringt. Haar techniek bestaat hierin, dat zij de waarde van het
leven kleineert en het beeld van de werkelijke wereld als in een waan
misvormt, na eerst de intelligentie geïntimideerd te hebben. Tegen deze prijs,
door de mensen met geweld in een toestand van psychisch infantilisme vast te
houden en hen in een collectieve waan te verwikkelen, lukt het de religie velen
een individuele neurose te besparen.(Freud 1984a: 106-107)

De religie kan volgens Freud een individu een houvast geven, maar
daartegenover staat dat de opgelegde collectieve waan de mens in zijn infantiele
structuur vasthoudt. Ze vraagt van haar gelovigen de onvoorwaardelijke
onderwerping, in ruil daarvoor belooft ze bescherming.
De aanpassing van de driften aan de realiteit lost het probleem van het
onbehagen niet op. Daarom is Freuds volgende stap een onderzoek naar de bron
van het menselijke lijden. Hij onderscheidt er drie oorzaken: de buitenwereld,
het eigen lichaam en de betrekkingen met andere mensen. Van de overmacht
van de natuur en de broosheid van ons lichaam, erkennen wij dat we ze nooit
volledig zullen beheersen. De derde oorzaak, de relatie met anderen, ligt veel
gevoeliger.
Deze willen we in het geheel niet accepteren, wij kunnen niet inzien waarom
de instituties die wij zelf gemaakt hebben ons allen niet veeleer weldadige
bescherming zouden bieden. En toch, als wij overwegen hoe slecht juist dit
middel om lijden te voorkomen ons is gelukt, rijst de verdenking dat ook hier
een onderdeel van de onoverwinnelijke natuur in het spel is - ditmaal onze
eigen psychische gesteldheid.(Freud 1984a: 108)

Freud toont in Totem en taboe aan dat dit probleem zich al stelt vanaf het ontstaan
van de samenleving. Een samenleving die wil blijven bestaan legt automatisch
beperkingen op aan het individu. Er wordt een recht ingevoerd,
waaraan allen - in elk geval allen die geschikt zijn om in een gemeenschap te
leven - hebben bijgedragen door een deel van hun driftimpulsen op te offeren,
en dat niemand - wederom met hetzelfde voorbehoud - het slachtoffer laat
worden van bruut geweld.(Freud 1984a: 118)

Het individu ruilt de persoonlijke vrijheid in voor een deelname aan de
gemeenschap: “De individuele vrijheid is geen cultuurgoed.”(Freud 1984a: 118)
De vraag blijft waarom een individu zich zo moeilijk kan aanpassen aan de
eisen van de cultuur?
De waarheid achter dit alles, die men liever verloochent, is dat de mens niet
een zachtaardig, liefde behoevend wezen is dat zich hoogstens kan verdedigen
als het wordt aangevallen, maar dat hij is begiftigd met driften waarvan een
machtige component door agressieve neigingen gevormd wordt.(Freud 1984a:
136)
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Freud spreekt over het destructieve karakter van de doodsdrift dat inherent is
aan de menselijke psyche.5 4 Deze agressieve neigingen55 zijn zowel tegen onze
naaste als tegen de cultuur gericht en deze “driftmatige hartstochten zijn sterker
dan rationele belangen”(Freud 1984a: 136). De cultuur moet, indien ze wil
standhouden, het individu beperkingen opleggen. Het is een illusie ervan uit te
gaan dat de mens van nature in staat zou zijn in harmonie met anderen samen te
leven. De cultuur moet zowel de seksualiteit als de agressieve neigingen aan
banden leggen. Dit maakt het voor de mens moeilijker om gelukkig te zijn. Wel
krijgt het individu zekerheid en bescherming in ruil voor een stuk geluk en
driftbevrediging.
Hoe slagen het individu en de samenleving er in om deze agressieve driften
in te tomen? Schuldgevoel is volgens Freud het sleutelwoord in het beheersen
van de aangeboren agressie. De ontwikkeling van het schuldgevoel loopt
parallel met de ontwikkeling van het Boven-Ik en kent twee fases. In de eerste
fase, nog voor het Boven-Ik of het geweten aanwezig is, is er reeds de vrees van
het kind voor de externe autoriteit of de vader. Het kind verzaakt aan zijn drift
uit vrees voor de straf van de vader, wat het verlies van zijn liefde impliceert. In
de tweede fase, het Oedipuscomplex, identificeert het kind zich met de vader.
Dit proces gaat samen met de vestiging van het Boven-Ik. Het kind probeert
aan zijn driften te verzaken of probeert zelfs de gedachte aan de driftbevrediging
te vermijden uit vrees voor een schuldgevoel opgelegd door zijn Boven-Ik. Het
onderscheid tussen daad en gedachte vallen weg bij de verinnerlijking van de
autoriteit.
De driftverzaking heeft nu geen volledige bevrijdende werking meer, de
deugdzame onthouding wordt niet meer beloond met de zekerheid geliefd te
worden, men heeft dreigend ongeluk van buitenaf - liefdeverlies en bestraffing
door externe autoriteit - ingeruild door permanent innerlijk ongeluk, de
spanning van het schuldbesef.(Freud 1984a: 154)56
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In Aan gene zijde van het lustprincipe (1920)voerde Freud de verhouding tussen Eros of
levensdrift en Thanatos of doodsdrift in. Eros heeft een bindende werking. Het brengt mensen
samen. De doodsdrift daarentegen keert zich destructief zowel tegen het Ik als tegen andere
individuen en objecten. Beide driften werken elkaar tegen maar zijn tevens onlosmakelijk aan
elkaar verbonden. Het overwicht van één van beide zou de vernietiging van het Ik, van het
individu betekenen. Meer nog, in Het onbehagen in de cultuur verklaart hij: “Uit de samenwerking
en tegenwerking van beide zouden de verschijnselen van het leven te verklaren zijn”(Freud
1984a: 144).
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De agressiedrift van de mens is volgens Freud “het derivaat en de voornaamste
vertegenwoordiger van de doodsdrift die wij naast de Eros hebben ontdekt en die met hem de
heerschappij over de wereld deelt”(Freud 1984a: 147-148). In de verhouding tussen de
agressiedrift en de doodsdrift is de agressiedrift de afgeleide van de primaire doodsdrift. Dit
impliceert dat ‘agressieve’ daden niet zomaar te herleiden zijn tot uitingen van de doodsdrift.
56

In Het Ik en het Es (1923) werkt Freud het begrip Boven-Ik uit. Hij noemt het BovenIk of het Ik-ideaal het resultaat van het Oedipuscomplex. Zijn verhouding met het Ik omschrijft
hij als volgt:
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Het schuldgevoel dat zich ontwikkelt op het individuele niveau heeft op het
collectieve niveau een even grote impact.57 Het schuldgevoel weerhoudt het
individu om zijn agressieve driften bot te vieren op zijn medemens. Het is de
mogelijkheidsvoorwaarde voor een samenleving.58 En paradoxaal, precies dit
schuldgevoel ligt aan de basis van het onbehagen.
Het individu streeft voor zichzelf naar geluk en het wil zich ook in een
samenleving inschrijven. Deze verlangens zijn niet zo compatibel. De cultuur
kan haar samenhorigheid alleen bereiken door het schuldgevoel te versterken en
de agressieve driften te beheersen. Het individu kan enkel complete lust beleven
aan een niet gemedieerde driftbevrediging, iets wat binnen een samenleving
verdrongen moet worden.
Laplanche benadrukt, in navolging van Freud, dat het een illusoire gedachte
is de mens of de cultuur zonder een verdringingsmechanisme voor te stellen,
namelijk “onderdrukking en culturele vooruitgang (humanisering) zijn niet van
elkaar te scheiden; de onderdrukking van de instincten is de onontkoombare
prijs voor onze toekomst als mens.”59
Freud analyseert het onbehagen in een cultuur vanuit de ontwikkelingen die
zich voordoen in de psychische structuur van een individu. Het onbehagen vindt
zijn oorzaak in de driftbeheersing dat elk individu moet hanteren wil hij tot een
samenleving behoren. Het onbehagen in de cultuur is Freuds meest uitgesproken
politieke tekst. Hij maakt een theoretische analyse van de maatschappij en de
mens als een politiek gegeven. Hij analyseert de menselijke driftstructuur met
zijn destructieve neigingen als de basis waarop de maatschappij en het individu
zich vormt.

Zo kan men als meest algemene resultaat van de door het Oedipus-complex beheerste seksuele
fase een bezinksel in het Ik-postuleren, bestaande in de vorming van deze twee, op enigerlei
wijze met elkaar overeengebrachte identificaties. Deze Ik-verandering behoudt haar speciale
positie, als Ik-ideaal of Boven-Ik komt ze tegenover de overige inhoud van het Ik te staan.
... hoe sterker het Oedipus-complex was en hoe sneller het ... verdrongen is,
des te strenger zal later het Boven-Ik als geweten, misschien als onbewust
schuldgevoel over het Ik heersen.(Freud 1988: 47)
Waar in de eerste fase van de vorming van het Boven-Ik de vader nog het obstakel was voor de
bevrediging van de wensen, wordt in de tweede fase binnen het Ik een obstakel opgericht dat de
vader moet vervangen. Het geweten wordt geïnterioriseerd.
57

“Bezien wij evenwel de relatie tussen het cultuurproces van de mensheid en het
ontwikkelings- of opvoedingsproces van de individuele mens, dan zullen we niet lang aarzelen
met het oordeel dat dit twee gelijksoortige processen zijn, zo al niet eenzelfde proces met
verschillende objecten.”(Freud 1984a: 167)
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Freud heeft dit reeds aangetoond in zijn tekst Totem en taboe. Ook hier lag het
schuldgevoel voor de gepleegde moord en het daaropvolgende kannibalistisch maal, aan de basis
van het totemisme, het incestverbod en de exogamie, en dus aan de basis van de samenleving.
59

“... répression et progrès culturel (humanisation) son indissociables; la répression des
instincts est le prix inéluctable de notre devenir homme”.(Laplanche 1998: 260)
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Vandaar dat Freud zijn essay niet al te optimistisch kan besluiten. Hij vraagt
zich af, geïnspireerd door de actuele gebeurtenissen in Europa anno 1929: “Hoe
machtig moet de agressie als obstakel voor de cultuur niet zijn, dat het afweren
ervan even ongelukkig kan maken als de agressie zelf!”(Freud 1984a: 171) Hij
gaat verder:
Voor het lot van de menselijk soort lijkt mij de vraag beslissend of en in welke
mate haar cultuurontwikkeling erin zal slagen de verstoring van het
gemeenschapsleven door de menselijke agressie- en zelfvernietigingsdrift de
baas te worden. In dit verband verdient misschien juist onze tijd bijzondere
belangstelling. De mensen hebben het nu in de beheersing van de
natuurkrachten zo ver gebracht dat zij elkaar met hun hulp gemakkelijk tot de
laatste man kunnen uitroeien. Zij weten dat, en dat is verantwoordelijk voor
een goed deel van hun huidige onrust, hun ongeluk, hun angststemming. En
nu valt te verwachten dat de andere der beide ‘hemelse machten’, de eeuwige
Eros, zijn best zal doen zich in de strijd met zijn even onsterfelijke
tegenstander te handhaven. Maar wie kan de afloop voorzien?(Freud 1984a:
173)60

Freud was zich bewust van het gevaar dat in 1930 Europa bedreigde. Hij kende
de ‘menselijke soort’ en wist dat een al te optimistische perceptie van de
politieke gebeurtenissen eerder als naïef dan realistisch bestempeld kon worden.
Zijn grondige analyse van de massa en het individu toont het steeds aanwezige,
potentiële gevaar voor de vorming van een totalitaire regime aan.
1.2. De politiek in Freuds teksten

S

lechts enkele van Freuds teksten bevatten expliciete verwijzingen naar de
politieke toestanden van zijn tijd. In Het onbehagen in de cultuur klaagt hij het
illusoire karakter van het communisme aan:
De communisten menen de weg naar de bevrijding van het kwaad gevonden
te hebben. De mens is onmiskenbaar goed, zijn naaste welgezind, maar de
instelling van de privé-eigendom heeft zijn aard bedorven. ... De economische
kritiek van het communistische systeem is niet mijn terrein, ik kan niet
onderzoeken of de afschaffing van de privé-eigendom doelmatig en voordelig
is. Maar wel kan ik zien dat de psychologische premisse ervan een niet
gefundeerde illusie is.(Freud 1984a: 137-138)

Ongeveer tien jaar later in De man Mozes en de monotheïstische religie (1939) drukt
Freud zich nog harder uit, bevestigd door de evolutie in het toenmalige
communistische Rusland.

60

Zoals de voetnoot in de Nederlandse editie aangeeft, heeft Freud deze slotzin in 1931
toegevoegd. Toen was de bedreiging door Hitler reeds duidelijk aanwezig.
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In Sowjet-Rusland heeft men zich de taak gesteld om het leven van
ongeveer honderd miljoen onderdrukt gehouden mensen te verbeteren.
Men was driest genoeg hun het ‘verdovende middel’ van de religie te
onthouden, en zo wijs hun een redelijke mate van seksuele vrijheid te
geven, maar tegelijk onderwierp men hen aan de wreedste dwang en
beroofde hen van elke kans op vrijheid van denken.(Freud 1992a: 66)
Freud fulmineert niet alleen tegen de communistische maar ook tegen de
fascistische regimes die zich installeren. Eind jaren dertig duidt hij op het gevaar
van de politieke ontwikkelingen in Duitsland en Italië. Hij voorspelt dat ze, al
dan niet in naam van de vooruitgang, terug zullen vallen in een staat van
“nagenoeg prehistorische barbarij”(Freud 1992a: 67). Vanuit zijn grondige
analyse van het individu en de massa wist Freud welke mogelijke gevaren er
Europa te wachten stonden.
Freud maakt, net zoals Lefort, geen groot onderscheid in zijn analyses tussen
een extreem links en een extreem rechts regime. Beide regimes baseren zich op
een illusie, op een onmogelijk ideaal. De leiders van deze regimes beloven de
onderdanen een ideale samenleving. Daarom willen ze hun onderdanen
aanpassen, omvormen zodat ze andere, nieuwe en ‘goede’ mensen worden, die
voldoen aan de vereisten van het heersende - communistische of fascistische gedachtegoed. Ook een deel van het volk wil aan dit ideaal voldoen. Het bindt
zich hiervoor, soms onvoorwaardelijk, aan de totalitaire leider. Het hoopt op die
manier het steeds aanwezige onbehagen te kunnen overstijgen. Freud wijst er op
dat de massabinding en de binding aan de leider niet voldoende zijn om het
onbehagen op te heffen. De mens zal steeds bepaalde driften moeten verdringen
of beheersen wil hij binnen een cultuur functioneren. Deze driftverzaking of beheersing brengt een onbehagen met zich mee. Dit onbehagen is inherent aan
elke menselijke cultuur. De reden ligt bij de menselijke psyche, die is
conflictueus en kan niet ondubbelzinnig bevredigd worden.
Freud legt in zijn theorie het probleem van het onbehagen bloot. Een
samenleving is pas mogelijk door de individuele driftbeperking van elke
onderdaan. Deze driftbeperking leidt tot onlust en onbehagen. Door dit
aanwezige onbehagen ontstaat er een verlangen naar een ideale samenleving.
Het aan een cultuur verbonden onbehagen is een goede voedingsbodem voor het
ontstaan van een totalitarisme dat de hemel op aarde wil creëren. Freuds
maatschappij-analyse duidt dan ook op het illusoire karakter van zo’n totalitair
gedachtegoed. Een mens zal in elke samenlevingsvorm geconfronteerd worden
met een onbehagen omdat dit er inherent aan is.
Voor Lefort ligt de oorzaak van een pervertering van een democratie naar
een totalitarisme bij het niet denken van het onoplosbare conflict als de
mogelijkheidsvoorwaarde voor een politiek regime. Freudiaans uitgedrukt ligt
de oorzaak van de mislukking van een democratische samenleving in de
psychische structuur van de mens. Een bewustwording van de gespleten,
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conflictueuze structuur kan ervoor zorgen dat een individu of een samenleving
niet de ‘foute’ illusies nastreeft.
Freud waarschuwt ons voor de gedachte een maatschappij als voltooid te
beschouwen. De bestaansvoorwaarden, de driftverzaking, moet elk individu
telkens opnieuw installeren. Eenzelfde waarschuwing kregen we van Lefort. Een
democratie mogen we nooit als voltooid of als probleemloos beheersbaar
beschouwen.
Het is opmerkelijk hoe compatibel de theorie van Lefort en Freud zijn in
hun analyse van totalitaire systemen. Freuds theorie beschouw ik als een
aanvulling op Leforts omdat hij het probleem van de samenleving analyseert
vanuit de menselijke psyche. Hij wijst er op dat het onmogelijk is om de
structuur van de mens te veranderen. De mens is en blijft een driftwezen dat
altijd opnieuw zal botsen met de realiteit waarin het zich bevindt. De mens is
niet van nature goed, hij is van nature onaangepast. De behoefte om in
harmonie met anderen samen te leven wordt hierdoor verstoord.
1.3. Het politieke in Freuds klinische theorie

D

e vergelijking tussen Freuds maatschappij-analyses en Leforts analyse van
de politieke regimes levert ons een vergelijkbaar resultaat op. Beide theorieën
zien een onoplosbaar conflict als mogelijkheidsvoorwaarde voor een
samenleving. Kunnen we hier voorlopig uit concluderen dat Freud het politieke
verder duidt in zijn analyse van het conflictueuze karakter van de menselijke
psyche en het hierbij een plaats geeft in zijn oeuvre? In Het onbehagen in de cultuur
werkt Freud dit conflict uit verwijzend naar de teksten uit zijn klinische theorie.
Vandaar dat deze problematiek kort vanuit zijn klinische ervaring herhaald
wordt. Hieruit zal blijken dat het formuleren van dit conflict niet zo eenvoudig
is, dit blijkt reeds uit de zoektocht van Freud zelf.61
Voor de ontwikkeling van zijn psychoanalytische theorie baseert hij zich op
zijn ervaring binnen zijn analytische praktijk. Daar botst hij constant op een
moeilijk te vatten destructief gegeven. De benoeming van dit gegeven met de
term ‘doodsdrift’ is het resultaat van een denkproces dat reeds gestart is in Het
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Freud bespreekt dit conflictueus karakter in verschillende teksten. Toch is het
onmogelijk om daarvan een gestroomlijnde synthese te geven. Zijn denken toont namelijk een
zeer grillige structuur. Hij legt de uitkomst van zijn onderzoeken nooit vast en steeds opnieuw
stelt hij alles in vraag. Laplanche wijst in zijn studie over Freuds oeuvre regelmatig op de
veelvuldige en nooit heldere definiëring van de psychoanalytische begrippen. Over het lust- en
realiteitsprincipe zegt Laplanche in Le primat de L’Autre en psychanalyse: “Talrijk zijn de
formuleringen, die er gegeven worden, zonder dat ze daarom enigszins bevredigend zijn.” “Les
formulations qui en sont données sont nombreuses, sans jamais, pour autant, être
satisfaisantes.”(Laplanche 1997: 96)
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ontwerp (1895) en dat haar meest uitvoerige bespreking kent in de tekst Aan gene
zijde van het lustprincipe.62
In Het ontwerp schetst Freud de werking van het psychische apparaat vanuit
het economische principe, het behoud van energie. De mens beleeft lust aan het
behoud van energie, onlust aan de toename van energieprikkels. De aangevoerde
prikkels, zowel van inwendige als uitwendige oorsprong, weert hij zoveel
mogelijk waardoor het energiepijl op het zelfde niveau kan blijven.63
Dit schema over het lustprincipe voldoet niet om zijn klinische observaties
te verklaren. Soms gebeurt er bij een analysant het tegenovergestelde: hij beleeft
lust aan de stijging van prikkels. Dit maakt het onmogelijk om een eenduidige
omschrijving te geven van de werking van het lustprincipe. Freud concludeert
hieruit:
Het kan dus alleen maar zo zijn dat er in de ziel een sterke op het lustprincipe
gerichte tendens werkzaam is, waartegen zich echter andere krachten of
omstandigheden verzetten, zodat het eindresultaat niet altijd aan de
lusttendens kan beantwoorden.(Freud 1985c: 102)

Om meer inzicht te krijgen in de werking van het psychische apparaat wil Freud
het in zijn vroegste stadium bestuderen. In Aan gene zijde van het lustprincipe
analyseert hij het kinderspelletje van zijn kleinzoon, het bekende ‘Fort-Da’-spel.
In dat spel herhaalt het kind het weggaan van zijn moeder door speelgoed weg
te smijten om het dan zelf weer terug boven te halen. Het kind neemt een
actieve houding in door zelf te bepalen wat en wanneer er iets
verdwijnt/verschijnt. Op die manier, door dit gegeven vele malen te herhalen,
probeert het kind greep te krijgen op de situatie waarbij zijn moeder hem bij
momenten voor korte tijd verlaat. De herhalingsstructuur ligt aan de basis van
het spel.
Men ziet dat de kinderen in het spel alles herhalen wat in het leven grote
indruk op hen heeft gemaakt, dat zij daarbij de sterkte van de indruk
afreageren en om zo te zeggen de situatie baas worden.(Freud 1985c: 110)

De herhalingsdwang heeft een lustvol karakter. Terwijl de herhaalde
gebeurtenis in oorsprong eerder gekenmerkt wordt door onlust. “De ervaring
wordt in weerwil daarvan herhaald; een dwang zet daartoe aan.”(Freud 1985c:
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Laplanche wijst er op dat de doodsdrift geen fundamenteel nieuw begrip is: “we
merken dat ze de doodsdrift opnieuw een bevestiging is van de conflictueuze essentie ten
opzichte van het «onverzoenbare» ik van de seksualiteit.” “... nous nous apercevons qu’elle est
une réaffirmation de ce qui avait toujours fait l’essence conflictuelle, opposée au moi,
«inconciliable», de la sexualité.”(Laplanche 1994: 144)
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“Het lustprincipe is een afgeleide van het constantieprincipe.”(Freud 1985c: 101) In
Het ontwerp spreekt Freud over de neuronische inertie. Een lichaam beleeft lust wanneer het niet
door inwendige of uitwendige prikkels belaagd wordt.
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116) Freud besluit ”dat er in het zieleleven inderdaad een herhalingsdwang
bestaat die boven het lustprincipe uitgaat”(Freud 1985c: 117). De
herhalingsdwang drijft een onlustervaring ten top en zet die om in een
lustbeleving. Freud is niet langer in staat om deze herhalingsdwang met het
begrippenpaar lust- en realiteitsprincipe te verduidelijken.
In een verdere analyse onderscheidt hij twee groepen driften tegenover
elkaar. De ene groep ondersteunt het leven, de andere wil dit leven afbreken.
Hiermee probeert hij het destructieve karakter, dat bijvoorbeeld aanwezig is in
de herhalingsdwang, een plaats te geven. Freud vermoedt de aanwezigheid van
een fundamentele kracht die ingaat tegen het homeostatische karakter van het
lustprincipe. Naast de levensdrift is er volgens Freud een doodsdrift aanwezig
die de werking van de psyche beïnvloedt.
Het feit dat wij als de overheersende tendens van het zieleleven, en misschien
van het zenuwleven in zijn geheel, het streven beschouwden om de innerlijke
prikkelspanning te verminderen, constant te houden, op te heffen ( het
Nirwana-principe, met de term van Barbara Low), zoals dat in het lustprincipe
tot uiting komt, is immers een van onze sterkste motieven om aan het bestaan
van doodsdriften te geloven.(Freud 1985c: 154)

De doodsdriften situeert Freud niet tegenover het lustprincipe, maar jenseits van
dit lustprincipe. Hij ziet de doodsdriften als een doorgedreven vorm van het
lustprincipe. Wanneer het lustprincipe de prikkels binnen het psychisch
apparaat zo laag mogelijk wil houden of zoals vermeld, wil opheffen, zou dit de
dood of de vernietiging van het individu betekenen. De meest radicale vorm van
het lustprincipe, een doorgedreven vorm van prikkelafweer, betekent elke vorm
van levensprikkel uitschakelen en heeft de dood tot gevolg. Deze prikkelafweer
is dus in oorsprong een vorm van auto-agressie.64
Freud krijgt veel tegenstand met deze tekst. Vele van zijn collega’s willen
hem niet volgen in deze pessimistische visie op de menselijke psyche. De
invoering van de doodsdrift om de werking van de psyche uit te leggen maakt
het onmogelijk om nog te spreken over een conflictloze psyche. Ook Freud
ervaart zijn bevindingen, de aanwezigheid van destructieve driften, als
problematisch.
Men zou mij de vraag kunnen stellen of en in hoeverre ikzelf van de hier
ontwikkelde hypothesen overtuigd ben. Mijn antwoord zou luiden dat ik zelf
niet overtuigd ben en ook niet bij anderen geloof tracht te wekken; of juister
gezegd: ik weet niet in hoeverre ik eraan geloof.(Freud 1985c: 158)
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Volgens Laplanche gaat het “er dus om te begrijpen wat er het meest «driftmatig» is in
de drift - precies de ataraxie, het nirwana als afschaffing van alle driften -, wat er van het meest
vitale belang is in het biologische - de dood die uitgerekend aangewezen is als «ultieme
doelstelling» van het leven.” “Il s’agit donc de saisir ce qu’il y a de plus «pulsionnel» dans la
pulsion - précisément l’ataraxie, le Nirvâna comme abolition de toute pulsion -, ce qu’il y a de
plus vital dans le biologique - la mort explicitement désignée comme «but final» de la
vie.”(Laplanche 1970: 164-165)
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In latere teksten komt hij terug op deze problematiek, maar dan vanuit een
overtuigender houding. In Het Ik en het Es schrijft hij:
Over de driften heb ik onlangs (Jenseits des Lustprinzips) een opvatting
ontvouwd waaraan ik hier zal vasthouden en die ik aan verdere
uiteenzettingen ten grondslag zal leggen.(Freud 1988: 53)

De erkenning van de doodsdrift betekent de erkenning van het onoplosbare
conflict als basisstructuur van de menselijke psyche. Laplanche verduidelijkt:
de doodsdrift, op het eerste zicht een concept met weinig dialectische ambities,
komt in de latere formuleringen van Freud naar voren, niet als een
conflicterend element, maar als het conflict dat substantieel wordt, een principe
van tegenstrijdigheid en verdeeldheid.65

Freud behandelt in De splitsing van het Ik in het afweerproces opnieuw het
conflict dat aan de basis ligt van elk individu. Hij omschrijft het conflict als
volgt: “Het gaat dus om een conflict tussen de drifteis en het protest van de
realiteit”(Freud 1988: 251). Hij beschrijft ook hoe het kind met dit conflict
omgaat:
Het antwoordt op het conflict met twee tegenovergestelde reacties, beide
geldig en effectief. Enerzijds wijst het met behulp van bepaalde mechanismen
de realiteit af en laat het zich niets verbieden, anderzijds erkent het in één
adem het reële gevaar, aanvaardt de angst ervoor als ziektesymptoom en poogt
zich er later tegen te verweren.(Freud 1988: 251)

Deze tegengestelde reacties brengen een splitsing in het Ik teweeg die niet meer
te herstellen is en die alleen maar groter wordt: ”De twee contrasterende reacties
op het conflict blijven bestaan als kern van een Ik-splitsing.”(Freud 1988: 252)
Het individu moet zich structureel verhouden tegenover de onmogelijkheid om
het individuele conflict bevredigend op te lossen. De Ik-splitsing is precies het
enige mogelijke antwoord dat een individu kan geven, wil het leven in een
samenleving. Deze Ik-splitsing brengt een onbehagen met zich mee of uit zich
in ziektesymptomen. Het ‘splitsings’begrip werkt Freud niet verder expliciet uit.
Vanuit deze verschillende analyses kunnen we Freuds politiek denken
destilleren. Volgens Freud bevat de menselijke psyche een complexe
driftstructuur. Het evenwicht in deze driftstructuur wordt behouden, zowel op
individueel niveau, via een Ik-splitsing, als op collectief niveau, via
driftbeheersing. Freud geeft met deze analyse aan dat het individu op deze twee
niveaus geconfronteerd wordt met een onbehagen. Op beide niveaus moet het
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“... la pulsion de mort, concept qui semble bien peu dialectique, se présente, dans les
dernières formulations de Freud, non pas comme un élément de conflit, mais comme le conflit
substantialisé, principe interne de discorde et de désunion.” (Laplanche 1970: 185)
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individu zijn driften aanpassen en moet het zich tevreden stellen met een
gedeeltelijke driftbevrediging. Het onoplosbare driftenconflict is niet alleen de
bron van het onbehagen, het is tevens de mogelijkheidsvoorwaarde voor het
bestaan en de handhaving van het individu, zowel op individueel als op collectief
niveau. Freuds klinische theorie legt hiermee de grondstructuren bloot van zijn
bevindingen in zijn maatschappij-analyses. Hierin ligt het ‘vleeskleurige’
politieke van Freuds denken.
Freuds psychoanalytische theorievorming over het lust- en realiteitsprincipe,
de levens- en doodsdriften, geven ons een inzicht in de psychische structuur van
de mens als individu, als massa-individu of als leider. Een van de grote navolgers
van Freud, Jacques Lacan noemt de ontdekking van de doodsdrift als het
‘jenseits van het lustprincipe’, een centraal punt in de evolutie van Freuds
denken. Het conflictueuze karakter van de menselijke psyche is dan ook één van
de uitgangspunten binnen Lacans theorie. Beide theorieën kunnen we niet als
gelijk beschouwen. Freud bespreekt de werking van de psyche vanuit een
economisch principe: de psyche is het resultaat van hoe het individu omgaat met
de drifteis, rekening houdend met de realiteit en strevend naar zoveel mogelijk
lust. De splitsing die daar het resultaat van is, is voor Freud nog steeds een
probleem. Lacan analyseert het probleem van de Ik-splitsing - door hem de
castratie genoemd -, binnen zijn subjecttheorie. In tegenstelling tot Freud gaat
hij uit van een topologische bespreking van de psyche. Hij vertrekt hierbij niet
van de interne drifthuishouding, maar van de verhouding van het subject met de
Ander. Lacan werkt een subjecttheorie uit waarin het verlangen, dat aan de basis
ligt van elke (politieke) verhouding, van de verhouding met de Ander, een
centrale plaats krijgt. De bespreking van Lacans subjecttheorie kan dan ook het
politieke aspect van Freuds teksten verder uitwerken.

2. Lacan en politiek

Lacan is net zo min als Freud een uitgesproken politiek denker. Toch is er
ook in zijn theorie een belangrijke impliciete vorm van politiek denken
aanwezig. Lacans oeuvre bevat, in tegenstelling tot dat van Freud, geen
‘politieke’ teksten. Het is dan ook moeilijk om zijn theorie op een gelijkaardige
systematische manier te bespreken. Daarbij komt nog dat de chaotische manier
waarop Lacan zijn theorie opbouwt, dit niet toe laat. Deze opbouw maakt niet
alleen het lezen van zijn theorie moeilijk, ook zijn schriftuur en zijn manier van
onderricht geven beïnvloeden de onduidelijkheid binnen zijn theorie. Lacan is
zich daarvan bewust, meer nog, het behoort tot zijn opzet:
Ik ben niet verbaasd dat er iets blijft hangen van een misverstand dat uit de
weg geruimd moet worden, zelfs bij mensen die denken mijn volgelingen te
zijn. U hoeft niet te denken dat ik daarom ontgoocheld ben. Dat zou in strijd
zijn met mezelf, omdat ik u onderwijs dat de basis van het intermenselijk
discours het misverstand is. ... ik zou eerder zeggen dat het doelbewust is, zo
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niet weloverwogen, dat ik het discours zo voer dat ik u de kans bied het niet
volledig te begrijpen.66

Freud gaat er steeds van uit dat de psychoanalyse naast het individuele ook
betrekking heeft op het sociaal-maatschappelijke niveau. Lacan daarentegen
maakt geen onderscheid tussen het individuele niveau en het sociale niveau. Hij
denkt het subject altijd al vanuit zijn relatie met de ander. De begrippen
‘subjectiviteit’, ‘intersubjectiviteit’, ‘de Ander’, ‘overdracht’ wijzen hierop.
Wanneer Lacan spreekt over ‘de mens’ of ‘het individu’ dan gebruikt hij de
term subject en wil hij “het als een singulariteit beschouwen”67 . Het is volgens Lacan
niet de bedoeling van de psychoanalytische kliniek om het individu enkel binnen
zijn individuele historische geschiedenis te behandelen, het gaat er juist om dit
individuele karakter te doorwerken en te doorbreken, “dit wil zeggen, tot op een
dimensie die de individuele limieten ver overstijgt.”68 Lacan vertrekt vanuit het
subject als een singulier gegeven, als iets dat niet tot het individuele of het
universele niveau te herleiden is.
Het subject is volgens Lacan de basis van elk menselijk wezen en van de
verhouding van de mens tot de samenleving. Freud maakt eenzelfde analyse. Hij
concludeert dat de verhouding van de mens tegenover de samenleving getekend
is door een onbehagen. Dit onbehagen is het resultaat van al dan niet bewuste
driftverzakingen die de mens moet doorvoeren wil hij of zij tot een samenleving
behoren. In Het onbehagen in de cultuur analyseert Freud het onbehagen niet
alleen als het resultaat van de relatie tussen de mens en de cultuur, het
onbehagen is inherent aan de werking van de menselijke psyche. Lacan gaat in
zijn analyse
nog een stap verder. Hij ziet het onbehagen als de
mogelijkheidsvoorwaarde voor de genese van het subject; meer nog: het
onbehagen constitueert het subject.
2.1. De Lacaniaanse subjecttheorie

Het eigene van Lacans theorie ligt in de manier waarop die het subject en
zijn constitutie in kaart brengt. Om het politieke denken binnen Lacans theorie
bloot te leggen is het dan ook van belang om eerst een kort overzicht te geven
van zijn subjecttheorie. Lacan bespreekt de subjectconstitutie in twee grote fases:
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“Je ne suis pas surpris que quelque chose persiste d’un malentendu à dissiper, même
chez des gens qui croient me suivre. Ne pensez pas que j’exprime là une déception. Ce serait être
en désaccord avec moi-même, puisque je vous enseigne que le fondement même du discours
interhumain est le malentendu. ... je dirai que c’est avec une intention expresse, sinon
absolument délibérée, que je poursuis ce discours de façon telle que je vous offre l’occasion de ne
pas tout à fait le comprendre.”(Lacan 1981: 184).
67

“Le prendre dans sa singularité,...” (Lacan 1975: 18)
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“... c’est à dire jusqu’à une dimension qui dépasse de beaucoup les limites
individuelles.” (Lacan 1975: 18-19)
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een eerste imaginair identificatieproces en een secundair symbolisch
identificatieproces. Beide stadia worden in de loop van zijn oeuvre steeds verder
uitgewerkt.69
2.1.1. Het imaginaire identificatieproces

De

fase van de ‘imaginaire identificatie’, beter bekend als ‘het
spiegelstadium’, bespreekt Lacan voor het eerst in 1936.70 In 1949 herhaalt hij
deze problematiek in Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle
qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique.71 Hierin schets Lacan de eerste
fase van de subjectconstitutie, waarin het kind voor het eerst een totaalbeeld
krijgt van zichzelf.
Begin 20e eeuw is het gedrag van het kind onderwerp van een grondige
studie binnen de ontwikkelingspsychologie. Eén van de onderzoeksvragen luidt:
‘Wat gebeurt er wanneer er een kind voor het eerst in de spiegel kijkt?’ Lacan is
vooral geïnteresseerd in de analyse die zijn vriend en psycholoog Henri Wallon
maakt in Les origines du caractère chez l’enfant.(Mooij 1975: 77) Wallon beschrijft
hoe het kind aanvankelijk niet reageert op zijn eigen beeld in de spiegel. De
reactie komt pas wanneer het kind een relatie kan leggen tussen het beeld van
de ander in de spiegel en de ander die voor de spiegel staat. De herkenning van
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Voor de bespreking van Lacans subjecttheorie beperk ik me hoofdzakelijk tot zijn
vroege séminaires, tot begin jaren 60. Binnen deze periode heeft hij zijn theorie grotendeels
uitgewerkt. In zijn latere seminaries komt hij nog terug op deze problematiek, hierin brengt hij
onder andere zijn subjecttheorie topologisch in kaart.
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In 1936 hield Lacan een lezing voor het 14e Internationaal Psychoanalytisch Congres
van Marienbad. Het enige wat van deze ongepubliceerde tekst overblijft is de Engelse titel: “The
Looking Glass Phase.” (Ogilvie 1987: 97)
71

Bertrand Ogilvie wijst in Lacan Le sujet op het belang van de uitwerking van dit
spiegelstadium binnen Lacans theorie en op Lacans verhouding met de theorie en de figuur van
Freud. “Met het «spiegelstadium» vindt Lacan een concept uit waarin alle voorgaande
verschuivingen gecondenseerd en gekristalliseerd worden in één subjecttheorie die hij steeds
verder zal uitwerken. Zo ontstaat er een problematiek die ervoor zorgt dat Lacan het oeuvre van
Freud beetje bij beetje kan hernemen door het te verschuiven. Het «spiegelstadium» is het vaste
punt, het punt van Archimedes dat Lacan nodig had om op zoek te gaan naar de volledige, ook
de onbewuste, betekenis van het oeuvre van Freud. Vanaf dan wordt zijn «herlezing» en de
«terugkeer naar Freud» mogelijk (in «La chose freudienne», 1955). Tussen 1932 en de jaren
vijftig, probeert Lacan, in zekere zin, freudiaan te worden.” “Avec le «stade de miroir» Lacan
invente un concept qui condense et cristallise l’ensemble des déplacements jusque-là effectués, et
les unifie dans une théorie du sujet qu’il ne cessera plus d’approfondir. Une problématique est
ainsi posée à partir de laquelle Lacan va pouvoir peu à peu reprendre l’oeuvre de Freud en la
déplaçant. Le «stade de miroir» c’est le point fixe, le point d’Archimède dont Lacan avait besoin
pour s’engager dans une voie qui consiste à découvrir tout ce que l’oeuvre de Freud, à son insu,
signifie. A partir de là devient possible sa «relecture», le «retour à Freud» (dans «La chose
freudienne», 1955). Entre 1932 et les années cinquante Lacan, cherche, en quelque sorte, à
devenir freudien.”(Ogilvie 1987: 99)
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het eigen beeld gebeurt dus via de herkenning van het beeld van de ander. Deze
herkenning veroorzaakt bij het kind een aha-erlebnis.
In tegenstelling tot de ontwikkelingspsychologen ziet Lacan dit
spiegelgebeuren niet zozeer als een éénmalige, losstaande gebeurtenis, maar als
een voorbeeldgebeuren dat toont hoe het kind in deze periode structureel
verandert.72 Het kind heeft vóór deze identificatie nog geen zelfbeeld. Het
neemt alleen verbrokkelde lichaamsdelen waar: een stuk arm, been, nooit een
geheel. Lacan spreekt over ‘un corps morcelé’, een verbrokkeld lichaam. De blik
in de spiegel, “het enige zicht op de hele vorm van het menselijk lichaam
verschaft het subject een imaginaire controle over het lichaam die voorbarig is in
vergelijking met de reële controle.”73
Het kind identificeert zich met het beeld in de spiegel waardoor er zich een
imaginair ik of ‘moi’ vormt. Lacan omschrijft het belang van het spiegelstadium
als: “Het volstaat hier om het spiegelstadium te begrijpen als een identificatie”.74
De identificatie met het beeld vormt de basis van een eenheidservaring, van een
‘zelfbeeld’, Lacan spreekt over een Gestalt. (Lacan 1966: 95) Deze eenheid is een
virtuele eenheid. Ze wordt van buitenaf aangereikt. Het gaat hier over een
identificatie met een beeld, met iets dat niet tot de lichaamservaring behoort.
Lacan noemt deze identificatie, die aan de basis ligt van de vorming van het
imaginaire ik, een aliënatie. Ze houdt een vervreemding met het ‘zelf’ in. De
aliënatie wijst op de split die constitutief is voor het subject. Het subject is altijd
al van zijn zelf afgescheiden, het krijgt slechts een totaalbeeld van zichzelf via
het beeld van de ander.
Zo is, en dat is belangrijk, het eerste effect dat verschijnt van het imago op het
menselijk wezen een aliënatie van het subject. Het is in de ander dat het
subject zich herkent en waarin het zichzelf het eerst op de proef stelt.(Lacan
1966: 181)75

72

“Want deze activiteit interesseert Lacan minder om wat ze hem leert dan om welke
effecten ze genereert op de structurering van het kind zelf, wat een dimensie is die totaal afwezig
is in het gebruikelijke psychologische commentaar.” “Car cette activité intéresse Lacan moins par
ce qu’elle lui apprend que par les effets qu’elle produit sur la structuration de l’enfant lui-même,
dimension totalement absente du commentaire psychologique habituel.” (Ogilvie: 103-104)
73

“... la seule vue de la forme totale du corps humain donne au sujet une maîtrise
imaginaire du corps, prématurée par rapport à la maîtrise réelle.”(Lacan 1975: 93)
74

“Il y suffit de comprendre le stade du miroir comme une identification ...”.(Lacan 1966: 94)

75

“Ainsi, point essentiel, le premier effet qui apparaisse de l’imago chez l’être humain est
un effet d’aliénation du sujet. C’est dans l’autre que le sujet s’identifie et même s’éprouve tout
d’abord.” (Lacan 1966: 181)
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Dit vervreemdingsproces vat Lacan samen met een citaat van Rimbaud: “Ik is
een ander”.76 Aanvankelijk is het kind nog niet in staat om een onderscheid te
maken tussen zijn zelfbeeld en zijn spiegelbeeld. Het kind zit nog vast in een
duele of imaginaire verhouding met zijn spiegelbeeld. “Het spiegelstadium ... is
niet alleen een moment van ontwikkeling. Het heeft ook een voorbeeldfunctie,
omdat het enkele van de verbanden aantoont tussen het subject en zijn beeld, als
Urbild van het ik.”77 Het kind identificeert zich met wat het ziet en bouwt op die
manier aan een zelfbeeld, een ‘moi’, of meer bepaald aan een ideaal-ik (moiidéal), dat bepalend is voor zijn verdere ontwikkeling. Die is getekend door een
miskenning (méconnaissance). Het kind miskent de ander in zijn anders-zijn en
stelt de ander gelijk aan zijn zelfbeeld. Waardoor het ook zijn identificatie met
het beeld, en dus zijn ‘eigen anders-zijn’, miskent.
Freud spreekt over een fundamentele vorm van agressie van het jonge kind
tegenover de ander, het vreemde. In deze orale fase maakt het kind zich de
vreemde objecten eigen door ze te verorberen en ze in hun anders-zijn te
vernietigen. Dit is precies wat Lacan beschrijft in het imaginaire
identificatieproces: de ander wordt in zijn anders-zijn miskend.78 Hij wijst er op
dat dit spiegelgebeuren niet uitsluitend voor een spiegel plaatsvindt; het kind
verhoudt zich ook tegenover andere personen op eenzelfde duele, imaginaire
manier. Het is vanuit de miskenning van de ander dat het kind zijn imaginaire
identiteit ontwikkelt:
Vanaf dan blijkt de functie van het spiegelstadium een bijzonder geval van de
functie van het imago te zijn, die de relatie installeert van het organisme met
zijn realiteit - of zoals men zegt, van de Innenwelt naar de Umwelt.”79

De imaginaire identificatie brengt een niet te herleiden breuk aan tussen de
Innenwelt (het driftwezen of het onbewuste) en de Umwelt (het beeld/object). Het
is precies door de miskenning van deze breuk, dat het kind een zelf, een ideaalik, een imaginaire eenheid construeert.

76

“Je est un autre” (Rimbaud 1994: 450).

77

“Le stade du miroir ... n’est pas simplement un moment du développement. Il a aussi
une fonction exemplaire, parce qu’il révèle certaines des relations du sujet à son image en tant
qu’Urbild du moi.”(Lacan 1975: 88) De term ‘Urbild’ verwijst naar het ideaal-ik. Het beeld dat
het kind van zichzelf vorm in tijdens de imaginaire identificatie.
78

Zoals ik al zei, benaderen Freud en Lacan de ontwikkeling van het kind en
subjectconstitutie op een andere manier. Freud beschrijft wat er gebeurt en behandelt deze
gegevens vanuit een biologisch-economisch principe. Lacan daarentegen beschrijft de structurele
ontwikkelingen die het kind doormaakt en plaatst die structuren in een topologisch veld. Door
hun verschillende benadering is het soms moeilijk om beide theorieën met elkaar te vergelijken.
79

“La fonction du stade du miroir s’avère pour nous dès lors comme un cas particulier de
la fonction de l’imago, qui est d’établir une relation de l’organisme à sa réalité - ou, comme on dit,
de l’Innenwelt à l’Umwelt.” (Lacan 1966: 96)
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2.1.2. Het symbolische identificatieproces

L

acan maakt in zijn theorie een onderscheid tussen de ander en de Ander. De
ander is de imaginaire ander, een mythische, complete ander waarmee het kind
zich wil identificeren. De ander toont geen sporen van een tekort, van een gemis.
Maar de ander bestaat niet, het is slechts een ideaalbeeld dat het kind over
iemand gecreëerd heeft. De verhouding tussen het subject en de ander heeft een
imaginair, dueel karakter; er heeft zich nog geen duidelijk breuk tussen beiden
geïnstalleerd. De verhouding tussen het subject en de Ander wordt daarentegen
wel getekend door een niet te miskennen breuk, door een tekort. Hierbij erkent
het subject de Ander in zijn anders-zijn, in zijn tekort-zijn. Deze breuk komt er
tijdens het symbolische identificatieproces.80
Tijdens de imaginaire identificatie miskent het kind de ander als Ander. Het
kind als hulpbehoevend lustwezen is één en al vraag om liefde - of lacaniaans
uitgedrukt ‘Demande’ - gericht aan de moeder.8 1 Het kind miskent die vraag als
zijn vraag en plaatst omgekeerd de vraag bij de moeder. Tezelfdertijd installeert
het zichzelf als antwoord op die vraag. Het kind identificeert zich met het tekort
van de moeder, of beter met het verlangen - ‘désir’ - veroorzaakt door het tekort.
Het hoopt dit verlangen te kunnen bevredigen en alles voor de moeder te zijn.
Het kind probeert hierbij de plaats in te nemen van datgene wat de moeder
ontbreekt: het verloren object of door Lacan ook de fallus genoemd.82
Indien het verlangen van de moeder de fallus is, wil het kind de fallus zijn om
dat verlangen te kunnen bevredigen. (Schokker en Schokker 2000: 113)

Wanneer het kind merkt dat de moeder ook naar iemand of iets anders verlangt,
houdt de gepretendeerde duele relatie op te bestaan. Het kind kan niet langer
volhouden dat het de fallus is. De moeder verlangt naar iets anders dan het kind
om haar tekort op te vullen.
De identificatie met het verlangen van de moeder houdt dan ook de
erkenning in van een derde, namelijk die persoon waar de moeder naar verlangt,
80

Onder invloed van Lévi-Strauss en de linguïstische theorieën van Jakobson en de
Saussure gaat Lacan vanaf de jaren 50 het belang van de taal binnen de subjectconstitutie
benadrukken. Vanuit zijn linguïstisch vertrekpunt stelt hij de Ander gelijk aan de symbolische
orde. De taal, of zoals Lacan dit noemt, de symbolische orde, is in eerste instantie de drager van
de relatie tussen het Ik en de Ander. In tweede instantie slaat de Ander op de radicale, nietinneembare ander die getekend is door een tekort en behoort tot de symbolische orde.
81

Wanneer de term ‘moeder’ wordt gebruikt dan gaat dit niet over de biologische
moeder maar over de persoon die de verzorgende functie tegenover het kind waarneemt.
82

In dit stadium is het verloren object een imaginair object, geen reëel object. Het
imaginaire object duidt Lacan aan met de term fallus. Die duidt op het tekort dat het kind
ontdekt bij de moeder. De erkenning van het tekort is een fundamentele stap in de
subjectwording.
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buiten het kind om. De duele relatie tussen moeder en kind is vanaf dat moment
definitief doorbroken. Het kind kan niet anders dan die Ander datgene
toekennen wat de moeder niet heeft en wat het zelf ook niet is: de fallus.
Hierdoor wordt het verlangen van de moeder - het verlangen naar de fallus ook het verlangen van het kind. Dit is één van de betekenissen van Lacans
uitspraak: “Het verlangen van de mens is het verlangen van de Ander.”83 Het
kind verlangt net zoals de Ander naar het verloren object of de fallus. Het kind
wil de fallus hebben. In deze fase vormt zich het Ik-Ideaal (idéal-du-moi): het Ikideaal gezien als iemand zonder tekort, dus met fallus, iemand dat het kind,
‘later als het groot is’, verlangt te worden.
Het kind maakt kennis met het verlangen van de moeder via de
bemiddeling van de symbolische orde, via betekenaars.84 De moeder stelt een
vraag naar het verlangen van het kind. Wil het kind zijn lustbevredigende
relatie met de moeder niet verliezen dan kan het zich niet langer positioneren als
antwoord op de vraag van de moeder. De vorming van het symbolische Ik gaat
dus samen met de intrede van het kind in de taal als symbolische orde: “De
ontwikkeling gebeurt maar in die mate dat het subject zich in het symbolische
systeem integreert, er zich in manifesteert en er zich bevestigt door het oefenen
van een echte taal.”85
Het kind kan nooit ‘zichzelf’ aanbieden als antwoord op de vraag van de
moeder, het kan enkel een representatie van dit ‘zelf’ aanbieden; een
representatie waar het altijd al van weggesneden is. Ook hier kan Rimbauds
uitspraak ‘Je est un Autre’ - door Lacan aangepast - de breuk beschrijven. Het ik
spreekt steeds vanuit de Ander, de symbolische orde, nooit vanuit zichzelf. Lacan
voert in deze optiek het symbool S/ (S barré) in. S staat voor het subject en de
schuine streep slaat op de breuk die zich installeert tussen het subject en de
betekenaar als representatie van het subject. Met die streep duidt Lacan op de
breuk, op de castratie die zich voltrekt in het proces van benoemen.
De symbolische identificatie heeft plaats op het einde van het
Oedipuscomplex. Het kind identificeert zich met datgene waarop het verlangen

83

“Le désir de l’homme est le désir de l’Autre.” (Lacan 1966: 814)

84

Lacan maakt in navolging van de Saussure een onderscheid tussen signifiant of
betekenaar en signifié of betekende. De betekenaar is het woord, meer specifiek de letters of de
klanken waaruit het woord bestaat. De betekende is de inhoud die aan een lettercombinatie, een
woord gegeven wordt. Beide begrippen zijn niet aan elkaar verbonden. Het betekende hangt niet
vast aan een bepaalde betekenaar. De relatie tussen beide is willekeurig. De symbolische orde of
de taal bestaat voor Lacan uit betekenaars die samen kettingen vormen. Pas nadat woorden zich
aan andere woorden verbinden krijgen die een betekenis, afhankelijk van de gevormde ketting.
85

“Le développement n’a lieu que dans la mesure où le sujet s’intègre au système
symbolique, s’y exerce, s’y affirme par l’excercice d’une parole véritable.” (Lacan 1975: 101)
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van de moeder zich richt, namelijk op de vader of op de naam-van-de-vader.86
De verhouding van het kind tot de naam-van-de-vader, is volgens Lacan gelijk
aan de verhouding van het kind tot de symbolische orde, tot de wet.
Freud stelt dat tijdens het Oedipuscomplex het kind de wet van de vader
interioriseert waardoor het Boven-Ik, of in Lacans terminologie het Ik-ideaal,
zich vormt. Lacan beaamt dit maar stelt uitdrukkelijk dat dit een taalgebonden
proces is: “het Boven-Ik situeert zich voornamelijk op het symbolische vlak van
de taal”.87 Door afstand te doen van de duele verhouding met de moeder
installeert zich een wet waardoor het kind de positie van de Ander niet meer kan
miskennen. Het kind is nu in staat om zelf een subject te zijn los van de
moeder. De interiorisering van de functie van de vader - die de wet
vertegenwoordigt - is een laatste fase in de subjectconstitutie, de imaginaire
duele relatie wordt hierbij opgeheven en het kind schrijft zich in in de
symbolische triangulaire verhouding met de Ander.
2.1.3. Van een freudiaanse Ik-splitsing ... tot een lacaniaanse
subjectrelatie met het verloren object

I

n De splitsing van het Ik in het afweerproces beschrijft Freud wat er gebeurt
wanneer het Ik zich in een situatie bevindt waarbij de lustbevrediging en de
realiteit compleet onverenigbaar zijn. Het Ik lost dit probleem op door
tegelijkertijd beide principes te erkennen en te ontkennen. Precies omdat dit
erkennen en ontkennen tegelijkertijd plaats heeft, brengt dit een splitsing in het
Ik teweeg. Deze Ik-splitsing ziet Freud als het resultaat van de loochening van
de realiteit.88 Hoewel Freud deze tekst niet verder uitwerkt, kan hij toch een
interessante aanzet vormen voor het verder bestuderen van de castratie of de
‘Spaltung’ in Lacans theorie.
Lacan ziet de split of de castratie als de mogelijkheidsvoorwaarde voor een
subjectconstitutie. Freud daarentegen ziet de split als het resultaat van een
botsing van het lust- en realiteitsprincipe nadat het Ik zich reeds gevormd heeft.
Het lacaniaanse subjectbegrip kan dan ook niet gelijk gesteld worden aan het Ik

86

Lacan spreekt hier liever over de naam-van-de-vader in plaats van over de vader. Om
de breuk tussen het kind en de moeder te installeren is het niet noodzakelijk dat de vader als
persoon aanwezig moet zijn. Het is voldoende dat er een wet, een betekenaar, wordt geïnstalleerd
zodat de duele relatie tussen de moeder en het kind doorbroken wordt. “Het is in de naam van de
vader dat wij de drager van de symbolische functie moeten herkennen, die zich, sinds het prilste
begin van de geschiedenis, identificeert met de figuur van de wet.” “C’est dans le nom du père qu’il
nous faut reconnaître le support de la fonction symbolique qui, depuis l’orée des temps
historiques, identifie sa personne à la figure de la loi.”(Lacan 1966: 278)
87

“... le surmoi se situe essentiellement sur le plan symbolique de la parole ...”. (Lacan
1975: 119)
88

Het loocheningsproces is een proces waarbij de realiteit door het subject tegelijk
erkent en ontkent wordt. Of zoals Mannoni het definieert, het subject dat loochent denkt: “Je sais
bien, mais quand même...”(Mannoni 1969: 9).
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bij Freud. Het subject is volgens Lacan een draagvlak dat getekend is door een
castratie en waarop het Ik zich installeert. Samuel Weber omschrijft het
onderscheid tussen beide theorieën. Voor Lacan is het
reeds duidelijk dat deze non-coïncidentie haar oorsprong vindt in een primair
splitsen van het ego en dat het niet slechts extern gebeurt of toevallig is. In
tegenstelling tot Freud, die het ego vooreerst identificeert met het systeem
van perceptie-bewustwording, en later met het testen van de realiteit in de
psyche, legt Lacan de klemtoon op de defensieve functies van het ego zoals
misverstand (Verkennung) en ontkenning.89

Voor Freud is de overwinning van het Oedipuscomplex het stadium waarin het
kind zijn Ik vervolledigt. Bij Lacan krijgt het gespleten subject haar definitieve
structuur tijdens de oedipale fase of het secundaire, symbolische
identificatieproces: “Als we moeten bepalen op welk moment de mens menselijk
wordt, dan houden we het op het moment dat hij, hoe miniem het ook moge
zijn, binnentreedt in de symbolische relatie.”90
Lacan plaatst de subjectwording niet gelijk aan een vervollediging van het
subject. Het subject is getekend door een onherstelbare breuk, door een tekort
dat niet meer op te vullen is. De intrede in de symbolische orde gaat gepaard
met een split in het subject, met zijn castratie. Het subject valt niet meer met
zichzelf samen, het bestaat dan enkel door zijn representatie in de symbolische
orde. Deze castratie wordt onmiddellijk verdrongen, maar toont zich wel nog in
versprekingen of symptoomvormingen, dus in betekenaars.
Het tekort dat zich installeert bij de castratie noemt Lacan een reëel tekort
of het object a, het verloren object. Dit reëel tekort is steeds aanwezig maar is niet
in betekenaars om te zetten. De betekenaars kunnen niets anders dan rond dit
object heen cirkelen. De aanwezigheid van het object a uit zich dan ook in het
verlangen ernaar. Meer nog, het subject is zijn verlangen naar het object a.
In La relation d’objet analyseert Lacan de relatie tussen het verloren object en
het verlangen. Hij omschrijft er het object als “iets waarnaar verlangd wordt en
dat niet dwingend is, maar waarnaar verlangd wordt wars van elke referentie aan
een mogelijke bevrediging of verwerving van het object.”91 Dit object is niet
‘iets’ specifieks, het is geen betekenaar, maar dat wat in elke betekenaar

89

“... it is already clear that this non-coincidence originates in a splitting of the ego that
is primary, and not merely external or accidental. In apparent oppostion to Freud, who identifies
the ego at first with the system perception-consciousness, and later with reality testing within the
psyche, Lacan emphasizes the ego’s defensive functions, such as misapprehension (Verkennung)
and denial.”(Weber 1991: 15)
90

“Si on doit définir à quel moment l’homme devient humain, disons que c’est au
moment où, si peu que ce soit, il entre dans la relation symbolique.”(Lacan 1975: 178)
91

“... quelque chose qui est désiré et qui n’est pas tenu, mais qui est désiré sans nulle
référence à aucune possibilité de satisfaction ni d’acquisition.”(Lacan 1994: 37)

76

L ACAN & P OLITIEK

(tevergeefs) gezocht wordt. Het is de oorzaak van het verlangen zelf. Dat
ongrijpbare object staat voor het tekort waardoor het subject verlangt. Het
subject verdringt dit tekort door in de symbolische orde, van betekenaar naar
betekenaar te gaan en zo doende naar dit onmogelijk object te verlangen.
Lacan benadrukt dat het benoemen van het ding, het doden van het ding
betekent:
Alles vertrekt vanuit de mogelijkheid om te benoemen, die tegelijkertijd de
vernietiging van het ding en de overgang van het ding naar het symbolisch
vlak is, en dankzij dit wordt het specifiek menselijke register geïnstalleerd.92

De benoeming gaat dus samen met het verlies van het benoemde object. Dit
verlies creëert op zijn beurt een verlangen naar het verloren object. “Zo
manifesteert het symbool zich vooreerst als de moord op het ding, en deze dood
vestigt in het subject de vereeuwiging van zijn verlangen.”93 Dit geldt ook voor
het benoemen van het subject:
Daardoor laat de betekenaar als zodanig, door het subject doelbewust te
doorstrepen, de zin van de dood binnen. (De letter is dodelijk maar we
vernemen het van de letter zelf.) Het is daardoor dat iedere drift virtueel een
doodsdrift is.94

Het subject kan enkel bestaan afgesneden van ‘zichzelf’ van zijn betekende. “Te
weten dat het subject z’n zijn alleen aanduidt om alles te doorstrepen wat het
betekent.”95 De intrede in het - altijd al bestaande - veld van betekenaars gaat
gepaard met een breuk die niet meer te ontkennen valt. Het subject bestaat
alleen via zijn representatie in de symbolische orde, het bestaat enkel in de
Ander.
De term ‘subject’ zal hij Lacan voortaan uitsluitend reserveren voor de
‘drager’ van die symbolische Ander, dit wil zeggen voor de instantie die als
draagvlak fungeert voor het geheel van betekenaars die uit die Ander zijn
geplukt en die mijn concrete identiteit uitmaken.(De Kesel 2002a: 37)

92

”Tout part de la possibilité de nommer, qui est à la fois destruction de la chose et passage de
la chose au plan symbolique, grâce à quoi le registre proprement humain s’installe.”( Lacan 1975: 244)
93

“Ainsi le symbole se manifeste d’abord comme meurtre de la chose, et cette mort
constitue dans le sujet l’éternisation de son désir.”(Lacan 1966: 319)
94

“Ceci parce que le signifiant comme tel, a, en barrant le sujet par première intention,
fait entrer en lui le sens de la mort. (La lettre tue, mais nous l’apprenons par la lettre elle-même.)
C’est ce par quoi toute pulsion est virtuellement pulsion de mort.”(Lacan 1966: 848)
95

“A savoir que le sujet ne désigne son être qu’à barrer tout ce qu’il signifie”.(Lacan
1966: 693)
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Het subject als draagvlak van de betekenaar is afgesneden van zijn
(imaginaire)‘zelf’ en bestaat enkel via representatie in de betekenaars. Dit subject
is een tekort binnen het veld van betekenaars, het is een ‘tekort te zijn’ en dus
tegelijk zijn ‘verlangen te zijn’. De verhouding tussen ‘het tekort’ en ‘het
verlangen’ werkt Lacan als volgt uit:
Het verlangen is een verhouding tot een tekort. Dit tekort is strikt genomen
een tekort aan zijn. Het is geen tekort van dit of van dat, maar een tekort aan
zijn waardoor het “zijn” bestaat. Dit tekort ligt voorbij alles wat dit tekort zou
kunnen voorstellen.96

In een latere tekst komt hij terug op deze problematiek:
Want de ervaring van het verlangen waaraan men zich moet blootstellen, is de
ervaring van een tekort aan zijn waardoor ieder zijnde niet zou kunnen zijn of
anders zou kunnen zijn, of, kortom, zou kunnen zijn tout court.97

De hele lacaniaanse psychoanalytische theorie en kuur is gericht op een
confrontatie met dit onbevredigbaar verlangen en dus met het verloren object.
2.1.4. Het fantasma als antwoord op het onbereikbare genot

D

e vraag die zich hierbij opdringt: hoe gaat het subject om met dit
onbevredigbaar verlangen, met ‘tekort aan zijn’ dat hij is, met zijn castratie?
Met andere woorden: hoe verhoudt het subject zich tot zijn verloren object?
Freud, en ook Lacan, maakte het ons reeds duidelijk: de mens is een lustwezen
op zoek naar bevrediging, naar genot. Het probleem is dat deze bevrediging, het
vinden van het reële genot, tezelfdertijd ook de vernietiging van het subject
veroorzaakt.
De inzet van het genot is immers het ultieme object waarmee het lustwezen
een relatie is, en dit object kan zich wel als beeld of betekenaar aandienen,
maar nooit als iets reëels. ... Een reële toe-eigening van het verlangde object
zou immers het einde van de objectrelatie betekenen, en dus ook het einde van
het subject (drager) van die relatie. Dat het subject toch tot genieten in staat is,
komt omdat het dit fantasmatisch doet en zich dus exclusief op het imaginairsymbolisch niveau beweegt.(De Kesel 2002a: 144)

96

“Le désir est un rapport d’être à manque. Ce manque est manque d’être à proprement
parler. Ce n’est pas manque de ceci ou cela, mais manque d’être par quoi l’être existe. Ce manque
est au-delà de tout ce qui peut le présenter.”(Lacan 1978: 261)
97

“Car l’expérience du désir où il lui faut se déployer, est celle même du manque à être
par quoi tout étant pourrait n’être pas ou être autre, autrement dit est crée comme
existant.”(Lacan 1966: 667)
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Het antwoord op de gestelde vragen is dus: ‘fantasmatisch’. Door de vorming
van een fantasma is het subject in staat te genieten. Het kan zijn tekort op een
imaginair en symbolisch niveau opheffen zonder zelf volledig reëel weggeslagen
te worden. Het fantasma is een imaginaire scène waarop het gecastreerde subject
geniet, verdwijnend onder de betekenaars die het scenario van het fantasma
vormen. Die scène kan het tekort, de oorzaak van het onbehagen, fantasmatisch
opheffen. Vandaar dat Lieven Jonckheere kan stellen: “Dankzij het fantasme
voelt de mens zich thuis in de realiteit.”(Jonckheere 2003: 57, de auteur neemt
de franse term over)
In Les formations de l’inconscient grijpt Lacan terug naar Freuds artikel Een kind
wordt geslagen om de ontstaansgeschiedenis van het fantasma verder uit te
werken.98 Freud analyseert een fantasievoorstelling die bij meerdere patiënten,
zowel mannelijke als vrouwelijke, terugkomt. Hij spreekt hier over een
tuchtigingsfantasie die bestaat uit drie fases. In de eerste fase spreekt de patiënt
over ‘een kind wordt geslagen’. Het gaat hier over een ander kind, niet over de
patiënt als kind, dat geslagen wordt door een volwassene, de vader. “De eerste
fase van de tuchtigingsfantasie wordt volledig weergegeven door de zin ‘Vader
slaat het kind’.”(Freud 1985b: 32) Bij een verdere analyse toont Freud aan dat het
kind dat geslagen wordt in de eerste fase niet om het even welk kind is. Het
ander kind is het gehate kind, een broer of een zus waarmee het fantaserend
kind de liefde van de ouders moet delen. Door te fantaseren dat het andere,
gehate kind geslagen wordt, kan het kind in zijn fantasie de liefde van de vader
helemaal voor zichzelf vasthouden: “Vader houdt niet van dat andere kind, hij
houdt alleen van mij.”(Freud 1985b: 34) In de tweede fase wordt het fantaserend
kind zogenaamd zelf geslagen door de vader. “Haar formulering is dus nu: ‘Ik
word door vader geslagen’”(Freud 1985b: 32). Deze fase is volgens Freud de
belangrijkste fase, dit om twee reden. Ten eerste vertoont de scène een
onmiskenbaar “masochistisch karakter”(Freud 1985b: 32). Het kind is
opgewonden door de gedachte geslagen te worden door diegenen waar het van
houdt: “de fantasie is nu de drager van een hevige, onmiskenbaar seksuele
opwinding en zorgt als zodanig voor de onanistische bevrediging”(Freud 1985b:
33). Ten tweede is de scène een fantasie. Ze heeft in werkelijkheid nooit reëel
plaats gevonden: “Niemand herinnert zich deze fase ooit, ze heeft nooit het
bewustzijn weten te bereiken.”(Freud 1985b: 32) De derde fase is te vergelijken
met de eerste. “De persoon die slaat is nooit de vader, maar zijn rol wordt hetzij,
zoals in de eerste fase, onbepaald gelaten, hetzij op typerende wijze door een
representant (onderwijzer) van de vader bemand.”(Freud 1985b: 32)
Lacan noemt de eerste fase van het fantasma een primitieve of een archaïsche
fase die zich afspeelt in de pre-oedipale periode. De tweede fase is verbonden
met de oedipale fase waarin het oedipaal verlangen van het kind om het object
van verlangen van de ouder te zijn, centraal staat. Dit verlangen naar een

98

Dit werkt Lacan uit in de les van 12 februari 1958.(Lacan 1998: 233-248)
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verboden (genitale) relatie brengt een schuldgevoel met zich mee waardoor het
kind fantaseert zelf geslagen te worden door de ouder. In de derde post-oedipale
fase blijft enkel nog de algemene structuur van het fantasma over:
Deze laatste vorm van het fantasma, waarin dus iets vastgehouden, gefixeerd,
of zoals we zouden kunnen zeggen, gememoriseerd wordt, blijft voor het
subject de eigenschap behouden om het geprivilegieerd beeld te vormen; een
beeld dat de drager zal zijn van de genitale bevredigingen die het subject
ervaart.99

Het kind bouwt de fantasievoorstelling of het fantasma op rond het reëel
onbevredigbaar verlangen. Het fantasma is voor het subject de laatste
imaginaire - weliswaar in betekenaars uitgedrukte - bescherming tegen het
volledig weggeslagen worden door het verlangen. Het is een scenario van
waaruit het subject naar de wereld kijkt en waaronder het kan verdwijnen om te
genieten. In die zin is de fantasmatische scène een theatrale scène die plaats
biedt aan de enscenering van het verlangen van het subject en het schuldgevoel
met bijkomende bestraffing over een vervuld verlangen. Pijn en genot gaan in
een fantasma steeds samen.
2.2. Het politieke in Lacan en in lacaniaans geïnspireerde teksten

De problematiek van het verlangen heeft Lacan steeds in verband gebracht
met de taal. In zijn les van 12 mei 1954100 verwijst hij naar het Fort-Dakinderspel dat Freud beschrijft in Aan gene zijde van het lustprincipe en benadrukt
dat in dit spel het symbool, de benoeming van het object, belangrijker is dan het
object zelf:
Het symbool komt bovendrijven en wordt belangrijker dan het object. ... Het
woord of het concept is voor de mens nauwelijks anders dan het woord in zijn
materialiteit. Het is het ding zelf. Het is niet gewoon een schaduw, een zuchtje
of een virtuele illusie van het ding; het is het ding zelf.101

Lacan maakt een vergelijking tussen de mens, die de taal hanteert en een dier.
Welke kracht een dier ook mag hebben - hij verwijst in deze les naar de olifant -,
99

“Cette forme dernière du fantasme, où quelque chose est ainsi maintenu, fixé,
mémorisé pourrait-on dire, reste pour le sujet investie de la propriété de constituer l’image
privilégiée sur laquelle ce qu’il pourra éprouver de satifactions génitales, trouvera son
support.”(Lacan 1998: 239)
100

Deze les is opgenomen in Le séminaire livre I. Les écrits techniques de Freud. p.199-210.

101

“Le symbole émerge, et devient plus important que l’objet. ... Le mot ou le concept
n’est point autre chose pour l’être humain que le mot dans sa matérialité. C’est la chose même.
Ça n’est pas simplement une ombre, un souffle, une illusion virtuelle de la chose, c’est la chose
même.”(Lacan 1975: 201)
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door het dier te benoemen introduceert de mens het binnen zijn wereld en
neemt de mens het van het dier over. Mannoni, één van zijn toehoorders tijdens
die les, noemt dit talig gebeuren politiek. “Als de mensen zich niet als dieren
gedragen, komt dat doordat zij hun kennis met elkaar uitwisselen via de taal. Bijgevolg is
het politiek.”102 Lacan reageert hierop: “Dit is allemaal pré-politiek”103 . Hij gaat
wel niet verder in op de betekenis van het woord pré-politiek. Hij spreekt in
deze passage over een ontwikkelingsfase bij het kind waarbij de taal enkel
gebruikt wordt om dingen te benoemen.
Waarom spreekt Lacan hier over het pré-politieke? Is het spiegelstadium, de
periode waarin het kind het Fort-Da-spel speelt een pré-politiek stadium? Is er
voor Lacan dan enkel sprake van ‘politiek’ wanneer de symbolische castratie een
feit is en de taal meer is dan enkel de benoemer van dingen? Kunnen we hieruit
afleiden dat het pré-politieke zich tijdens de periode van de imaginaire
identificatie afspeelt en het politieke na het symbolische identificatieproces? En
indien we dit zouden afleiden, hoe kan de lacaniaanse subjecttheorie iets
toevoegen aan de bepaling van het politieke?
2.2.1. Het politieke in Lacans subjecttheorie

D

e lacaniaanse subjecttheorie kan in de eerste plaats gezien worden als een
politieke theorie omdat Lacan het subject steeds vanuit zijn sociale context
bekijkt. Het subject is zijn relatie tot de Ander, het constitueert zich door zich in
te schrijven in de symbolische orde, in de Ander. Deze inschrijving, dit
wordingsproces, veroorzaakt een split, een Spaltung waardoor het subject
afgesneden wordt van datgene wat het representeert. Om te zijn wie hij is - een
verlangend wezen -, is de mens aangewezen op de Ander, op het veld van
betekenaars dat meteen ook het veld is waar het politieke te situeren is. Van die
betekenaars, van dit ‘politieke’ veld, moet de mens de drager, het subject, zijn.
Hij moet het tekort van de symbolisch-politieke orde dragen.
Ook volgens Yannis Stavrakakis ligt het politieke in Lacans theorie in het
belang dat hij hecht aan de split104 :

102

“Si les hommes n’agissent pas comme les animaux, c’est parce qu’ils échangent leur connaissance
par le langage. Par conséquent, c’est de la politique.”(Lacan 1975: 202, interventie van Mannoni)
103

“Tout ça est pré-politique.”(Lacan 1975: 202)

104

Om ‘het politieke’ te denken baseert Stavrakakis zich op de hedendaagse politieke
theorieën van Laclau, Mouffe, Beck en Lefort. In hun theorieën staat de gedachte centraal dat het
politieke niet te reduceren valt tot de politieke realiteit of tot de politiek. Dit werd reeds uitvoerig
in het eerste hoofdstuk besproken aan de hand van de theorie van Lefort.
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Het werkelijke belang van Lacan voor de politieke theorie en de politieke
analyse ligt in de klemtoon die hij legt op de split, het tekortkomende
karakter van het symbolische, van de socio-politieke wereld in se.105

Stavrakakis noemt Lacan een politiek auteur omdat hij in zijn theorie het subject
niet meer als een identiteit ziet. Het subject vertegenwoordigt juist de
onmogelijkheid om tot een identiteit te komen, het subject is zijn tekort aan
identiteit. We zagen reeds in het primaire en secundaire identificatieproces dat
het subject poogt zich te identificeren met de Ander, als volle ander. Lacan toont
aan dat dit identificatieproces steeds mislukt. Volgens Stavrakakis vormt dit het
politieke in Lacans theorie:
Een subject dat door de essentiële split en de vervreemding, de locus wordt van
een onmogelijke identiteit, de plaats waar er een ganse identificatiepolitiek
gebeurt. Het is dit subject dat in het algemeen beschouwd wordt als Lacan’s
belangrijkste bijdrage in de hedendaagse theorie en de politieke analyse.106

Met zijn subjecttheorie valt Lacan de mythe van de eenheid van het individu
en van de identiteit aan. Hij haalt hiermee elk ideaal of utopisch mensbeeld
onderuit. Hij toont dat een subject onmogelijk aan dit beeld kan voldoen en dat
het zich verhoudt tot datgene wat aan dit beeld ontsnapt. De politieke essentie
van Lacans theorie is dat het subject precies dit ‘tekort aan zijn’ is. Of zoals
Stavrakakis het uitdrukt:
De volheid van de identiteit waarnaar het subject op zoek is, is onmogelijk,
zowel op het imaginaire als op het symbolische vlak. Het subject is gedoemd
te symboliseren zodat het zichzelf als zodanig kan constitueren, maar de
symbolisering kan de totaliteit en de singulariteit van het echte lichaam, de
kortsluiting van de driften, niet vatten.107

De mogelijkheidsvoorwaarde voor het subject, de split, verhindert tegelijk de
identiteitsvorming. Het subject mislukt steeds opnieuw in zijn pogingen om het
tekort in de Ander, en zo ook bij zichzelf, te dichten.

105

“Underlying Lacan’s importance for political theory and political analysis is his
insistence on the split, lacking nature of the symbolic, of the socio-political world per se.”
(Stavrakakis 1999: 74)
106

“A subject that by being essentially split and alienated becomes the locus of an
impossible identity, the place where a whole politics of identification takes place. It is this subject
which is generally considered as Lacan’s major constribution to contemporay theory and political
analysis.”(Stavrakakis 1999: 13)
107

“The fullness of identity that the subject is seeking is impossible both in the
imaginary and in the symbolic level. The subject is doomed to symbolise in order to constitute
her- or himself as such, but this symbolisation cannot capture the totality and singularity of the
real body, the close-circuit of the drives.”(Stavrakakis 1999: 29)
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In de poging tot dichting van het tekort kent het fantasma haar functie.
Het fantasma is de laatste poging om het tekort in de Ander, in de
maatschappij, op te vullen. Het is een imaginair-symbolische constructie dat een
antwoord formuleert op het aanwezige onbehagen in de realiteit.
Het fantasma negeert het reële door te beloven het te ‘realiseren’, door te
beloven de kloof te dichten tussen het reële en de realiteit, door het discursieve
karakter van de voortbrengselen van de realiteit te onderdrukken.108

Deze fantasmatische opheffing van het tekort is de enige mogelijkheid. Een
subject kan, zonder zichzelf te vernietigen, niet dichter bij zijn vervollediging
komen, het kan zijn tekort niet dichter benaderen.
Het is het moment van deze mislukking, het moment van onze confrontatie
met het reële, dat als het politieke moment par excellence beschouwd wordt in
onze lezing van Lacan.109

Wanneer we Leforts theorie naast Lacans leggen dan wordt het duidelijk dat
net als het reële het politieke zich toont in de aanwezigheid van een niet in te
vullen tekort; Lefort spreekt over de niet in te nemen ‘plaats van de macht’. Het
is precies in de mislukking om het in te vullen dat het subject op het tekort
botst. Het subject verdringt deze mislukking door deze ontmoeting in een
fantasmatisch scenario te vertalen. Maar ook in het fantasma blijft het tekort,
weliswaar verschalkt, aanwezig. We kunnen stellen dat op het niveau van de
politieke realiteit zich eenzelfde proces afspeelt. De maatschappij mislukt steeds
opnieuw in haar poging om het aanwezige tekort in te vullen. Deze mislukking
kan zich enkel uiten in betekenaars, in een herformulering van de politieke
realiteit die zich construeert rond het tekort, rond de lege plaats van de macht.
Deze herformulering is tevens een fantasmatische constructie waarin de
onmogelijkheid om tot een ‘volle’ politieke realiteit te komen miskend wordt.
Deze fantasmatische herformulering is het meest herkenbaar in de bestaande
politieke ideologieën.
De psychoanalytische theorie toont hiermee nogmaals aan dat het voor een
maatschappij onmogelijk is om tot een ideale maatschappij te komen omdat
deze zich vormt op de breuk met haar ideaal, dus vanaf haar oorsprong
afgesneden is van haar ideaal. Positief uitgedrukt, de maatschappij bestaat
dankzij het verlangen naar de ‘verloren’ ideale maatschappij of naar het even
welke maatschappij.

108

“Fantasy negates the real by promising to ‘realise’ it, by promising to close the gap
between the real and reality, by repressing the discursive nature of reality’s production.”
(Stavrakakis 1999: 107)
109

“It is the moment of this failure, the moment of our encounter with the real, that is
revealed as the moment of the politicial par excellence in our reading of Lacan.”(Stavrakakis 1999: 73)
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2.2.2. Stavrakakis pleidooi voor een radicale democratie110

M

en kan zich afvragen, waar in de politiek kan de lacaniaanse analyse een
bijdrage leveren indien ze er van uit gaat dat elke poging om tot een politieke
oplossing te komen zich zal uiten in een moment van mislukking. Wat is het
nut van een politieke analyse indien ze slechts kan wijzen op het falen van de
politiek en indien dit falen steeds opnieuw verdrongen wordt?
Volgens Stavrakakis ligt het belang van de psychoanalytische benadering
van de politiek niet enkel in de erkenning van het fantasmatische waarop de
politieke realiteit gebouwd is en in de erkenning van de onmogelijkheid rond
welke de politiek cirkelt. Vertrekkende vanuit de lacaniaanse theorie pleit hij
voor een nieuw democratisch politiek project dat een stap verder moet zetten,
dat moet gaan “voorbij het utopische fantasma”.111
Zo dus is een heel politiek project, het project van de radicale democratie, niet
gebaseerd op de nietige fantasmatische sutuur van het tekort bij de Ander,
maar wel op de erkenning van zijn eigen onherleidbaarheid.112

De erkenning van de onherleidbaarheid van het tekort wil Stavrakakis zien als
een positief uitgangspunt voor de democratie en niet als een onmogelijkheid van
de democratie.
Het is precies de leegte van het Lacaniaanse tekort bij de Ander, de leegte in
de locus van de democratische macht bij Lefort, die het referentiepunt wordt
voor de verwoording van zo’n nieuwe politieke visie, een visie die verder gaat
dan ingebeelde misleidingen.113

Stavrakakis wil een democratische politiek die haar grond vindt in het tekort van
de Ander, in de lege plaats van de macht, zonder dat men dit tekort op
voorhand invult door idealen die men nooit kan bereiken. Hij pleit voor een
democratie die zich baseert op een nieuwe ethiek: “De lacaniaanse ethiek kan

110

Ik ga hier kort in op de theorie van Stavrakakis en daarna op die van Slavoj Žižek
omdat beide vertrekken vanuit het politieke in Lacans theorie. Zowel Stavrakakis als Žižek gaan
op zoek naar de relevantie, naar de toepasbaarheid van Lacans theorie voor maatschappijanalyses
of voor analyses van concrete politieke gebeurtenissen.
111

“Beyond the fantasy of utopia.”(Stavrakakis 1999: 99).

112

“Thus, a whole political project, the project of radical democracy, is based not on the
futile fantasmatic suture of the lack in the Other but on the recognition of its own
irreducibility.”(Stavrakakis 1999: 120)
113

“... it is exactly the emptiness of the Lacanian lack in the Other, the emptiness in the
locus of democratic power in Lefort, that becomes the point of reference for the articulation of such
a new political vision, a vision beyond imaginary lures.”(Stavrakakis 1999: 138)
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een niet-fantasmatische grond voor de radicale democratie aanbieden.”114 De
lacaniaanse ethiek is niet de ethiek van het ideale of van het goede maar een
ethiek van het verlangen naar het reële dat zich situeert voorbij het goede. Deze
ethiek kan volgens Stavrakakis een goed uitgangspunt vormen voor de radicale
democratie.
De ethiek van het reële doorbreekt de vicieuze cirkel van de traditionele
‘ideologische’ of utopische ethiek. Het ultieme falen van de opeenvolgende
opvattingen over het goede kan niet opgelost worden door zich met een
nieuwe opvatting over het goede te identificeren. We moeten ons focussen op
de verschuiving van deze opvattingen. Dit is het moment waarop het reële
(aan de hand van zijn politieke modaliteit) zijn aanwezigheid laat voelen en we
moeten de ethische status van zijn aanwezigheid erkennen.115

Een democratie die zich baseert op de ethiek van het reële zal volgens
Stavrakakis niet langer in de val trappen van de (utopische) verleiding van het
fantasma. Ondanks dit radicaal ethisch uitgangspunt moet men zich bewust
blijven “dat een reële en pure democratie ‘niet bestaat’.”116 Het is precies dit
bewustzijn dat constant opnieuw gedacht moet worden als een leeg bewustzijn.
De verleiding van een ideologische invulling van de democratie, of beter, van het
democratisch uitgangspunt, is nooit ver weg.
Wanneer ik Stavrakakis’ korte uiteenzetting over de radicale democratie
bekijk dan vraag ik me af wat deze radicale democratie concreet inhoudt? Is zijn
theorie een nieuwe zoektocht naar een niet-ideologische benadering van het
tekort in de maatschappij? En kan die dan ook gezien worden als de volgende
stap in het oneindige spel om het politieke te grijpen in betekenaars?
Veronderstelt deze radicale democratie dat de machthebbers en de burgers zich
bewust zijn van hun eigen fantasma rond hetwelk ze hun identiteit gecreëerd
hebben, zodat ze ook de fantasmatische constructie van de politieke realiteit
kunnen erkennen? En is deze erkenning van het fantasma voldoende om niet
meer te vervallen in een maatschappij die leeft volgens de ethiek van de
ideologie?

114

“Lacanian ethics can
democracy.”(Stavrakakis 1999: 121)

offer

a

non-fantasmatic

grounding

for

115

radical

“The ethics of the real breaks the vicious cycle of traditional ‘ideological’ or utopian
ethics. The ultimate failure of the successive conceptions of the good cannot be resolved by
identifying with a new conception of the good. Our focus must be on the dislocation of these
conceptions itself. This is the moment when the real (through its political modality) makes its
presence felt and we have to recognise the ethical status of its presence.”(Stavrakakis 1999: 131)
116

“... that a real and pure democracy ‘does not exist’.”(Stavrakakis 1999: 140)
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2.2.4. Žižeks analyse van het ideologie-begrip117

Ž

ižek spreekt in verscheidene van zijn teksten over het verleidend karakter
van de ideologie. Hij vraagt zich af waarom men steeds opnieuw in de
ideologische val trapt. Dit terwijl de geschiedenis al vaak het gevaar van
pogingen tot realisatie van een (radicaal-utopische) ideologie heeft aangetoond.
In The Sublime Object of Ideology definieert hij het ideologieconcept dan ook als
volgt:
Het concept zelf van de ideologie impliceert een elementaire, opbouwende
naïveté naïviteit: de miskenning van zijn eigen vooronderstellingen, van zijn
eigen effectieve voorwaarden, een afstand, een divergentie tussen de
zogenaamde sociale realiteit en onze verstoorde representatie, ons valse
bewustzijn ervan.118

Met andere woorden, een ideologie is gebaseerd op de miskenning van de
realiteit. Daarom is het van belang dit “naïef ideologisch bewustzijn”119 tot een
punt te herleiden zodat het zijn eigen naïviteit herkent. Žižek spreekt hier niet
over het ontmaskeren van de realiteit. Deze poging zou de veronderstelling
inhouden dat het mogelijk zou zijn om de ideologische sluier af te werpen en dat
achter deze sluier de ‘echte’ realiteit zou liggen. Žižek is, in navolging van
Lacan, hierover zeer duidelijk: het reële blijft altijd versluierd, het kan in laatste
instantie slechts fantasmatisch benaderd worden. De realiteit als sociale realiteit
is steeds al fantasmatisch gekleurd:
Het fundamentele niveau van ideologie gaat daarentegen niet over een illusie
die de echte toestand van de dingen maskeert, maar over een (onbewust)
fantasma dat onze sociale realiteit zelf structureert.120

Žižek kan vanuit deze analyse besluiten dat er geen sprake is van een ‘postideologische’ maatschappij. Toch is hij het niet eens met Althussers

117

Žižeks oeuvre bestaat onder andere uit een uitgebreide bespreking van het werk van
Lacan. Wat zijn werk zo specifiek maakt is dat hij de theorie van Lacan analyseert aan de hand
van tal van voorbeelden uit de cultuur en uit de politiek. In het kader van het onderzoek ga ik in
op wat hij schrijft over het ideologiebegrip.
118

“The very concept of ideology implies a kind of basic, constitutive naïveté: the
misrecognition of its own presuppositions, of its own effective conditions, a distance, a divergence
between so-called social reality and our distorted representation, our false consciousness of
it.”(Žižek 1989: 28)
119

“... naïve ideological consciousness ...”(Žižek 1989: 28)

120

“The fundamental level of ideology, however, is not of an illusion masking the real
state of things but that of an (unconscious) fantasy structuring our social reality itself.”(Žižek
1989: 33)
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ideologiekritiek. Althusser denkt de ideologie als een extern symbolisch gegeven
waarin het subject zich inschrijft. Hij stelt zich in zijn ideologiekritiek volgens
Žižek dan ook nooit de vraag:
Hoe ‘internaliseert’ het Ideologische Staatsapparaat zichzelf, hoe creëert het
het effect van een ideologisch geloof in een Zaak en het onderling verbonden
effect van subjectivering, van erkenning van iemands ideologische positie?121

Žižek is, in tegenstelling tot Althusser, niet enkel geïnteresseerd in “de
uiterlijkheid van de symbolische machine”.122 Hij is op zoek naar de grond, de
mogelijkheidsvoorwaarden van de ideologie en die liggen in een
onrecupereerbare rest. Het is precies aan deze rest waar Althusser aan
voorbijgaat. Lacaniaans uitgedrukt: Althusser denkt het reële niet als een
onrecupereerbare rest in de symbolisering van de realiteit. Žižek daarentegen
analyseert, in navolging van Lacan de ideologie vanuit deze onrecupereerbare
kern. Toch wil hij waarschuwen voor een al te ideologisch getinte invulling van
het uitgangspunt van de ideologie, of anders gezegd voor de verleiding van de
ideologie die er juist in bestaat om haar onrecupereerbare kern ook binnen de
ideologie te plaatsen. Maar dit is volgens Žižek niet de enige valkuil:
Het punt is dus niet alleen dat er geen ideologie bestaat zonder een transideologische ‘authentieke’ kern, maar vooral dat alleen de verwijzing naar een
dergelijke trans-ideologische kern een ideologie ‘uitvoerbaar’ maakt.”(Žižek 1997: 90)

Pas wanneer de kern, waaromheen de ideologie zich opbouwt, fantasmatisch
ingevuld wordt, heeft de ideologie een punt waarnaar ze kan streven en kan een
individu zich identificeren met het fantasmatisch-ideologisch object van
verlangen.
Žižek maakt een ver doorgevoerde analyse van de problematiek van de
ideologie. Deze structuuranalyse toont onmiddellijk de onmogelijkheid van elk
ideologisch streven aan. De ideologie belooft elk individu een vorm van behagen
en geluk. In ruil daarvoor verlangt ze van het individu dat het naar dezelfde
ideologische kern streeft. De ideologie miskent evenwel de dimensie van het (per
definitie onbevredigbaar) verlangen. Het individu dat aan deze expliciete
ideologische vraag wil beantwoorden confronteert zich met de onmogelijkheid
om zelf het antwoord op deze vraag te zijn. Zelfs indien het individu zich totaal
zou opofferen, dan nog voldoet het niet aan de vraag en kan het het geluk niet
vinden. Žižek spreekt hier over de ideologische impasse.

121

“How does the Ideological State Apparatus ... ‘internalize’ itself; how does it produce
the effect of ideological belief in a Cause and the interconnecting effect of subjectivation, of
recognition of one’s ideological position?”(Žižek 1989: 43)
122

“... the externality of the symbolic machine ...”(Žižek 1989: 43)
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In Revolution at the Gates bespreekt hij verschillende terreurdaden (fictie en
non-fictie) als een mogelijke reactie op de ideologische impasse.123 Hij bespreekt
er twee verschillende reacties: le passage à l’acte en een revolutionaire act. Bij een
‘passage à l’acte’ vlucht het subject weg uit een bepaalde scène omdat het niet
kan voldoen aan het verlangen dat van die scène uitgaat, met andere woorden
aan het verlangen van de Ander. Paul Verhaeghe omschrijft deze reactie als
volgt:
In structuurtermen uitgedrukt, kunnen we zeggen dat met de passage à l’acte
het subject wegvlucht van de steeds symbolico-imaginaire scène naar het Reële
toe. In termen van Lacans later structuurdenken, met name de discourstheorie,
impliceert dit dat het subject aan de grens van het discours gaat staan, dit wil
zeggen aan de grens van de sociale band en van het spreken. ... Bij passage à
l’acte hebben we te maken met een kortsluiting, waardoor de normale
bewerkingsmogelijkheid vervalt, vandaar dat de angst duidelijker zichtbaar
is.(Verhaeghe 1993: 57)

Het subject vindt geen manier meer om zich uit te drukken in betekenaars,
daarom drukt het zich uit in extreme daden. De ‘passage à l’acte’ is volgens
Žižek in eerste instantie een blinde daad. Maar die kan wel achteraf gepolitiseerd
worden. Een andere daad is de revolutionaire act. Hij noemt het “een
authentieke daad van bevrijding”124. In deze tekst neemt hij als voorbeeld de
Oktoberrevolutie van 1917.
Zowel de ‘passage à l’acte’ als de revolutionaire act zijn reacties op de
ideologische impasse. Beiden zijn politieke daden wanneer ze de vicieuze cirkel
van de ideologie doorbreken en haar exces blootleggen. Žižek neemt hier een
radicaal standpunt in, de gewelddadige act zou volgens Žižek de enige politieke
mogelijkheid zijn om de ideologische impasse te doorbreken. Deze
gewelddadige act wordt door het steeds opnieuw botsen tegen de ideologische
impasse uitgelokt.
We moeten onze aandacht richten op de onderliggende, meer fundamentele
dimensie: die van de gewelddadige passage à l’acte als de enige mogelijke
uitweg uit een ideologische impasse. Hier hebben we niet te maken met de
eenvoudige spanning tussen de onmogelijke ideologische sommatie en de
subjectieve weerstand ertegen, maar met de dubbele band die inherent is aan
deze sommatie: de “expliciete” boodschap van de sommatie werd verdubbeld
(gesuppleerd, verstevigd) door een impliciet obscene boodschap die precies het
tegenovergestelde vertelt. ... Het is tegen deze dubbele binding dat de
(zelf)vernietigende passage à l’acte explodeert; en het is al te eenvoudig om deze
passage à l’acte direct tegenover de authentieke politieke daad te plaatsen. De

123

Žižek bespreekt in deze context enkele films zoals bijvoorbeeld Dancer in the Dark
van Lars von Trier. Daarnaast bespreekt hij de moord van Andrea Yates op haar vijf kinderen in
juni 2001 te Texas.
124

“... an authentic act of liberation ...”(Žižek 2004: 261)
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eerste reactie tegen een ideologische dubbele band moet een “blinde”
gewelddadige passage à l’acte zijn, die pas later, in een volgende beweging,
gepolitiseerd kan worden. We moeten eenvoudigweg het risico aanvaarden dat
een blinde gewelddadige uitbarsting gevolgd zal worden door zijn eigen
politisering - er is hier geen kortere weg mogelijk, en evenmin is er de garantie
op een succesvolle uitkomst.125

Het subject botst niet alleen op de onmogelijkheid om aan het ideologische
ideaal te beantwoorden, het wordt ook nog eens geconfronteerd met zijn eigen
driftwensen waaraan het niet kan of mag beantwoorden. Het subject botst op
alle niveaus met zijn tekort. Het bevindt zich in een impasse. De rechtstreekse
confrontatie met zijn tekort uit zich in (pure) angst. De blinde daad geeft het
subject hierin zijn uitweg.
De passage à l’acte geeft een uitdrukking aan de botsing van het subject
tegen het tekort, tegen zijn object a. Deze act kan volgens Žižek achteraf een
politieke daad genoemd worden. Door deze analyse te maken legt Žižek - net
zoals Stavrakakis - het politieke in Lacans oeuvre bij de aanduiding van het
tekort, van de castratie als mogelijkheidsvoorwaarde voor het subject. Een
subject is een politiek subject omdat het zich moet construeren rond dit tekort.
Het moet niet alleen leren omgaan met de onmogelijkheid om dit tekort te
vervolledigen, het is zijn mislukking tot vervollediging.
Stavrakakis’ en Žižeks analyse van het politieke in Lacans theorie is het
resultaat van een tekstgebonden lectuur van Lacans oeuvre. Beide auteurs
kunnen dan wel verschillende conclusies verbinden aan hun analyse, hun analyse
zelf is zeer gelijklopend. Beiden hebben aangetoond dat een lacaniaanse kijk op
het politieke voorbij elke ideologische invulling gaat. Meer nog, het zou zoals
Žižek heeft aangetoond, de onmogelijk te bereiken kern van elke ideologie als
uitgangspunt nemen.

125

“... we should focus on the more fundamental dimension underlying them: that of
the violent passage à l’acte as the only way to break out of an ideological deadlock. Here we are
dealing not with the simple tension between the impossible ideological injuntion and subjective
resistance to it, but with the double-bind inherent to this injunction itself: the injunction’s
“explicit” message is redoubled (suppplemented, sustained) by an implicit obscene message
which says the exact opposite. ... It is against this double-bind that the (self-)destructive passage
à l’acte explodes; and it is all too simple to oppose this passage à l’acte directly to the authentic
political act. The first reaction to an ideological double-bind has to be a “blind” violent passage à
l’acte, which can only later, in a subsequent move, be properly politicized. We simply have to accept
the risk that a blind violent outburst will be followed by its proper politicization - there is no short
cut here, and no guarantee of a succesful outcome either.”(Žižek 2004: 224-225)
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2.3. Kaja Silverman en The Threshold of the Visible World126

T

he Threshold of the Visible World van Kaja Silverman is een voorbeeld van
een niet tekstgebonden benadering van het werk van Lacan. Aan de hand van de
lacaniaanse subjecttheorie werkt Silverman haar visie uit op de politieke cinema
en fotografie. Alhoewel haar vertrekpunt de lacaniaanse theorie is, is - in
tegenstellig tot wat men zou verwachten - haar conclusie toch ideologisch
getint. Een vergelijking tussen Lacans theorie en de interpretatie van Silverman
kan mijns inziens het verschil in interpretatie en toepassing van de problematiek
rond het politieke en de psychoanalyse nog beter blootleggen.
In The Threshold of the Visible World analyseert Silverman hoe wij in onze
hedendaagse maatschappij kijken naar beelden. Vanuit deze analyse ontwikkelt
ze een esthetisch model, toegepast op film en fotografie. Beide kunsten hebben
als doel de kijker bewust te maken van de manier waarop ‘zijn of haar kijken’
cultureel bepaald is. Dit is volgens Silverman hun politieke dimensie. Om dit
politiek esthetisch model uit te werken baseert Silverman zich hoofdzakelijk op
de teksten over het spiegelstadium (Some reflections on the ego en Le stade du miroir
comme formateur de la fonction du je)127 en op Les quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse128 , het seminaire waarin Lacan zijn theorie over de blik uitwerkt.129
2.3.1. Het lichamelijke ik en het eigen lichaam

Volgens

Silverman staat het lichaam zelf of wat zij noemt “het
lichamelijke ik” centraal in het spiegelstadium. Ze gaat hier in tegen Lacans
uitgangspunt: de subjectconstitutie is gefundeerd in een identificatie met het
beeld van het lichaam.
130

126

Om te komen tot de analyse van het politieke theater maak ik een omweg via de
filmtheorie, waar de toepassing van het freudiaanse en lacaniaanse paradigma veel meer
ingeburgerd is.
127

De titel van haar boek is een citaat uit Le stade du miroir comme formateur de la fonction
du je. Hierin omschrijft Lacan het spiegelbeeld als de drempel van de visuele wereld: “het
spiegelbeeld lijkt de drempel te zijn van de zichtbare wereld”. “... l’image spéculaire semble être
le seuil du monde visible ...”.(Lacan 1966: 95)
128

Wanneer Silverman Lacan citeert worden de citaten hier in de oorspronkelijke taal
genoteerd en wordt er dus geen beroep gedaan op de Engelse vertaling die Silverman gebruikt.
129

Het is bekend dat Kaja Silverman behoort tot de feministische critica’s die Freud en
Lacan verwijten dat zij hun theorieën uitwerken vertrekkende van het mannelijke subject. Het is
hier helemaal niet de bedoeling om dieper in te gaan op deze nog steeds levendige discussie over
de verhouding tussen de psychoanalytische theorie en het feminisme, hoe interessant deze
discussie ook is. Deze discussie is niet relevant voor de these in dit onderzoek.
130

“... the bodily ego ...”(Silverman 1996: 12)
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Lacan stelt dat het ik begint te bestaan op het moment dat het kinderlijk
subject voor het eerst het beeld van zijn lichaam binnen een weerspiegelend
oppervlakte waarneemt en dat het zelf de mentale straalbreking is van dat
beeld. Zo dus is het Ik de representatie van een lichamelijke representatie. ...
Lacan beklemtoont het fictieve en het exterieure van het beeld dat de basis is
van het ik.131

Lacan schrijft inderdaad: “Maar het belangrijkste punt is dat deze vorm de
instantie van het ik (moi) reeds situeert voor zijn sociale determinatie, in een lijn
van fictie, ...”(Lacan 1966: 94)132 . Dit fictieve karakter duidt op de
incompatibiliteit van de relatie tussen het subject en zijn eigen realiteit. Meer
nog, het subject heeft geen ‘eigen’ realiteit. Er kan slechts sprake zijn van een
eigenheid wanneer een andersheid, de Ander als aanbrenger van de realiteit, niet
langer wordt miskend.
Silverman wijst op de aanwezigheid van een paradox binnen het
spiegelstadium:
Lacan ... legt de klemtoon zowel op het “anders zijn” als op het “gelijk zijn”
van het beeld waarin het kind “zichzelf” voor het eerst gevonden heeft.
Enerzijds vertegenwoordigt het spiegelstadium een méconnaissance, omdat het
subject zich identificeert met wat hij of zij niet is. Anderzijds is wat hij of zij
ziet als hij of zij in de spiegel kijkt letterlijk zijn of haar eigen beeld.133

Dit is inderdaad een centraal gegeven binnen de subjecttheorie, meer bepaald
binnen het spiegelstadium: het ik, het zelfbeeld, wordt gevormd door de
tussenkomst van een ander. In tegenstelling tot Silverman spreekt Lacan hier
niet over een paradox maar over het fictionele aspect dat inherent is aan de
subjectconstitutie.
Om dit verschil in uitgangspunten te bespreken grijp ik terug naar Le stade
du miroir comme formateur de la fonction du je. Lacan spreekt in deze tekst
verschillende keren over de functie van het lichaam in het spiegelstadium.

131

”Lacan proposes that the ego comes into existence at the moment when the infant
subject first apprehends the image of its body within a reflective surface, and is itself a mental
refraction of that image. Thus, the ego is the representation of a corporeal representation. ...
Lacan insists on the fictiveness and exteriority of the image which founds the ego.”(Silverman
1996: 10)
132

“Mais le point important est que cette forme situe l’instance du moi, dès avant sa
détermination sociale, dans une ligne de fiction, ...”(Lacan 1966: 94) ‘De vorm’ waarover Lacan
het in dit citaat heeft is de ‘primordiale vorm’, of wat hij ook noemt het kind als polymorf pervers
wezen. Het stadium waarin het kind zich bevindt voor het zich identificeert met zijn spiegelbeeld.
133

“Lacan ... insists on both the “otherness” and “the sameness” of the image within
which the child first finds its “self”. On the one hand, the mirror stage represents a méconnaisance,
because the subject identifies with what he or she is not. On the other hand, what he or she sees
when looking into the mirror is literally his or her own image.”(Silverman 1996: 10-11)
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Deze daad de herkenning van het spiegelbeeld ... stuitert bij het kind verder
in een reeks gebaren waarbij het op een speelse manier de relatie op de proef
stelt van de geassumeerde bewegingen van zijn beeld ten opzichte van zijn
gereflecteerde omgeving en van dit virtuele complex ten opzichte van de
realiteit die het verdubbelt, hetzij tot zijn lichaam en tot de personen of zelfs
tot de objecten rondom hem.(ik cursiveer)134

Volgens Lacan moet er eerst sprake zijn van een herkenningsact, de herkenning
door het kind van zijn spiegelbeeld, vooraleer het kind een relatie kan opbouwen
met zijn eigen lichaam. Met andere woorden, vóór de imaginaire identificatie is
er geen ik (moi) van waaruit het kind een verhouding met het lichaam kan
opbouwen. Er is nog geen ‘drager’ of subject van het lichaam.
Het is voldoende om er het spiegelstadium te begrijpen als een identificatie in de
volle betekenis die de analyse geeft aan deze term: met andere woorden, de
transformatie die zich bij het subject voltrekt wanneer hij een beeld bewust
opneemt.135

Het kind is vóór de imaginaire identificatie een polymorf pervers lustwezen. Het
ervaart enkel lust en onlust. Na de geboorte is er voor het kind nog geen sprake
van een beleving van het eigen lichaam. Het kind is in alles, ook in de
lustbeleving, afhankelijk van de ander. Vóór de identificatie met het
spiegelbeeld is er nog geen ‘eigen’ punt van waaruit het kind die lust kan
beleven. Het kind ervaart alles, ook zichzelf, als verlengde van het lichaam van
de ander.
Lacan ziet het lichaam als een vreemd element dat via een beeld, een
representatie aan het kind gegeven wordt.
Dit wil zeggen dat de totale vorm van het lichaam waarmee het subject in een
illusie op de rijping van zijn kracht vooruitloopt, slechts gegeven wordt als een
Gestalt, met andere woorden, in een uitwendigheid waarin deze vorm zeker
meer vormend is dan ze gevormd is ....136

134

“Cet acte ... rebondit aussitôt chez l’enfant en une série de gestes où il éprouve
ludiquement la relation des mouvements assumés de l’image à son environnement reflété, et de
ce complexe virtuel à la réalité qu’il redouble, soit à son corps et aux personnes, voire aux objets,
que se tiennent à ses côtés.”(Lacan 1966: 93)
135

“Il y suffit de comprendre le stade du miroir comme une identification au sens plein que
l’analyse donne à ce terme: à savoir la transformation produite chez le sujet, quand il assume une
image”(Lacan 1966: 94).
136

“C’est que la forme totale du corps par quoi le sujet devance dans un mirage la
maturation de sa puissance, ne lui est donnée que comme Gestalt, c’est à dire dans une extériorité
où certes cette forme est-elle plus constituante que constituée ...”(Lacan 1966: 94-95).
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Silverman interpreteert het lichamelijke aspect in het spiegelstadium op een
andere manier. Ze spreekt over het lichaam als “the self-same body”(Silverman
1996: 11)of ‘het zelf-gelijke lichaam’:
Dus, in de kern van Lacan’s theorie over het spiegelstadium zou er eventueel
iets zijn dat grotendeels over het hoofd werd gezien, iets dat het tegenwoordig
trendy begrip in vraag stelt van een subject als perpetuum mobile dat in staat
is tot een brede waaier van tegenstrijdige lichamelijke identificaties: het
principe van het zelf-gelijke lichaam.137

Lacan ziet de imaginaire identificatie als een eerste stap binnen de
subjectwording. Het spiegelbeeld is voor hem ‘the threshold’, de drempel van de
visuele wereld en van het subject. Deze drempel vormt voor Lacan een grens
waar men niet over kan gaan.138 Silverman volgt Lacan niet in deze
grensbepaling. Er is volgens haar nog iets dat aan het beeld voorafgaat, namelijk
‘the self-same body’. Met dit begrip probeert ze, wat zij noemt, de paradox
binnen het lacaniaanse spiegelstadium op te heffen. Het kind identificeert zich
volgens Silverman met het beeld van een lichaam dat altijd al eigen was. Door te
vertrekken vanuit de eigenheid van het lichaam neemt Silverman hier volgens
mij een veel grotere afstand van het lacaniaanse theorie dan ze in eerste instantie
aangeeft. Lacaniaanse begrippen zoals ‘de Ander’, ‘de blik’, enz. krijgen in haar
benadering hierdoor een andere invulling. Wat dan weer implicaties heeft in de
manier waarop Silverman vanuit de lacaniaanse theorie haar politiek esthetisch
model ontwikkelt.
2.3.2. De gelijkheid aan zichzelf of de gelijkheid aan het andere als
zichzelf

Volgens Silverman identificeert het subject zich met beelden die vertrouwd
zijn met het lichaam en die het lichaam als ideaal of aangenaam kan ervaren.
Een te grote breuk tussen het eigen lichaam en de beelden waarmee het kind
zich identificeert, kan problematisch zijn. Silverman stelt zich de vraag wat er
gebeurt wanneer er geen ideaalbeelden in de omgeving van het kind beschikbaar
zijn:

137

Thus, at the heart of Lacan’s theory of the mirror stage there would seem to be
something which has gone largely unremarked, something which calls into question the
currently fashionable notion of a perpetually mobile subject, capable of a wide rang of
contradictory bodily identifications: the principle of the self-same body.(Silverman 1996: 11)
138

In diezelfde context verwijst Silverman (Silverman 1996: 11) naar een andere
uitspraak van Lacan in L’ethique de la psychanalyse waar hij het spiegelbeeld omschrijft als: “maar
hij de spiegel speelt een andere rol - een grensrol. Hij is wat we niet kunnen overschrijden.”
“Mais il le miroir remplit un autre rôle - un rôle de limite. Il est ce que l’on ne peut
franchir.”(Lacan 1986: 181)
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Tot nu toe hebben we het lichamelijke Ik enkel bekeken vanuit het standpunt
van die subjecten die een culturele toegang hebben tot een idealiserend imago.
Laten we nu eens proberen de hachelijke lichamelijke situatie te begrijpen
wanneer het subject gehouden wordt aan een de-idealiserende identificatie.139

Een cultuur dringt bepaalde ideaalbeelden op. Dit is problematisch voor diegene
die onmogelijk aan deze ideaalbeelden kunnen voldoen en die toch verplicht
worden zich met deze opgelegde en dus vreemde ideaalbeelden te identificeren.
Deze identificatie met een ideaalbeeld dat vreemd is aan het eigen lichaam
veroorzaakt psychische dilemma’s. Ze geeft het voorbeeld van daklozen, zwarten
en sociale marginalen. Voor deze groepen is het moeilijk om binnen hun
leefwereld de overheersende maatschappelijk en cultureel aanvaarde idealen te
vinden waarmee ze zich kunnen identificeren. Door in deze analyse te vertrekken
vanuit de culturele dominantie, verwijdert Silverman zich doelbewust van het
spiegelstadium van Lacan en Wallon, waar het culturele aspect afwezig is.
Lacan zal naar mijn mening instemmen met Silvermans analyse dat de
identificatie met een beeld dat vreemd is aan het eigen lichaam een psychisch
dilemma veroorzaakt. Meer nog, voor Lacan is elk beeld, ideaal of niet,
opgedrongen. Het beeld is per definitie vreemd aan het kind.140 Het wordt
aangereikt door de Ander. In die zin ervaart het kind een beeld als ideaal omdat
de ander het als ideaalbeeld aanbrengt, niet omdat iets ideaal ‘is’. Het kind kan
nog geen onderscheid maken tussen culturele ideaalbeelden en andere beelden.
Op basis van het aangeboden beeld vormt het kind zich een ideaal-ik, de
imaginaire basis van zijn Ik. Dit eerste beeld is van fundamenteel belang en
beïnvloedt de libidinale bindingen die het individu met andere beelden zal
aangaan. Dit proces verklaart waarom velen eenzelfde ideaalbeeld hebben.
Namelijk de Ander, die het eerste beeld aanreikt, maakt deel uit van de
maatschappij en is door de maatschappij beïnvloed. Het kind kan zich volgens
Lacan pas met anderen vergelijken wanneer het zich een beeld over zichzelf en
de ander als Ander heeft gevormd. Vanaf dan kan het kind de grote verschillen
tussen zichzelf en de anderen waarnemen. Bij individuen behorende tot niet
overheersende groepen kan de ervaren breuk zeer groot zijn. Silverman toont
hier terecht het dominante karakter van de sociaal en cultureel heersende
normen aan. Maar door te vertrekken vanuit de culturele dominantie gaat ze
voorbij aan het vreemde en opgedrongen karakter van elk beeld waarmee het
subject zich identificeert.

139

“But so far, we have considered the bodily ego only from the view of those subjects
who have cultural access to an idealizing imago. Let us now attempt to understand the corporeal
quandary within which the subject finds him or herself when held to a deidealizing
identification.”(Silverman 1996: 27)
140

In haar boek maakt Silverman geen expliciet onderscheidt tussen het imaginaire
identificatieproces van het kind en de problematiek van een volwassen subject dat in zijn
omgeving geen idealen vindt waaraan hij of zij zich kan spiegelen.
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2.3.3. De blik, het kijken en het scherm

S

ilverman gaat in de bespreking van haar identificatietheorie dieper in op
het lacaniaanse begrip ‘de blik’. De blik omschrijft Silverman als "de infiltratie
van het symbolische in het gezichtsveld”.141 Dit is ook de betekenis die Lacan
geeft aan de blik: er is pas sprake van de blik wanneer het subject symbolisch
gecastreerd is, wanneer het weggesneden is van datgene wat het representeert.
Lacan ziet de blik als het verloren object, het object a van het scopische veld.
Beide concepten, het object a en de blik, zijn constituerend voor het subject door
hun aantastende, verstorende werking. Wat betreft het object a formuleert Lacan
het als volgt:
Hier beweer ik dat het belang dat het subject heeft in zijn eigen split
verbonden is met datgene wat hem determineert - een gepriviligieerd object,
dat plots te voorschijn gekomen is uit één of andere primitieve splitsing, uit
één of andere automutilatie die afgeleid is van de toenadering zelf tot het
reële, waarvan de naam, in onze algebra, het object a is.142

Ook de blik beschrijft hij op die manier:
In onze verhouding tot de dingen, zoals die ingericht is door het
gezicht(sapparaat), en geordend is in de figuren van de representatie, glijdt er
iets, passeert er iets, gaat er iets over, van verdieping naar verdieping, om er
altijd maar weer min of meer ongrijpbaar te zijn - dit is wat de blik genoemd
wordt.143

Net als het object a is ook de blik onlosmakelijk verbonden met het
verlangen. De blik ontvalt aan ons kijken. Het is het afvalproduct van het
kijken, het is van ons kijken weggesneden. De blik is dan ook de oorzaak van
het verlangen om te kijken, het ‘objet-cause-du désir’. Wat we zien is niet
datgene wat we verlangen te zien. Dit is precies waar Lacan de nadruk op legt
wanneer hij het over het object a en de blik heeft. Beide concepten wijzen naar
een tekort waardoor een verlangen ontstaat om dit tekort op te vullen. Precies
dit tekort is constituerend voor het subject, waardoor het subject steeds al een
gecastreerd subject is.
141

“... the intrusion of the symbolic into the field of vision.”(Silverman 1996: 133)

142

“C’est ici que j’avance que l’intérêt que le sujet prend à sa propre schize est lié à ce qui
la détermine - à savoir, un objet privilégié, surgi de quelque séparation primitive, de quelque
automutilation induite par l’approche même du réel, dont le nom, en notre algèbre, est objet
a.”(Lacan 1973: 78)
143

“Dans notre rapport aux choses, tel qu’il est constitué par la voie de la vision, et
ordonné dans les figures de la représentation, quelque chose glisse, passe, se transmet, d’étage en
étage, pour y être toujours à quelque degré éludé - c’est ça qui s’appelle le regard.”(Lacan 1973:
70)
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Het object a is iets waarvan het subject, om zich te kunnen vormen, afstand
gedaan heeft zoals van een orgaan. Dat geldt als symbool van het tekort, dit
wil zeggen van de fallus, niet in de hoedanigheid van zichzelf, maar in de
hoedanigheid van het tekort dat hij teweegbrengt.144

Ook de blik definieert Lacan fallisch:
de verhouding tussen de blik en wat we kunnen zien is een verhouding vol
bedrog. Het subject presenteert er zich als ander, wat hij niet is en wat hij te
zien krijgt is niet wat hij wil zien. Op die manier kan het oog als object a
functioneren, dit wil zeggen op het niveau van het tekort (-n).145

De relatie van het subject tot de blik bepaalt het scopische veld. Datgene wat
aan het kijken ontsnapt, bepaalt het kijken. Het subject vangt dit tekort
fantasmatisch op: "Die blik die ik kruis ... is geen geziene blik, maar een blik
die door mij ingebeeld is in het veld van de Ander.” 1 46 Via deze imaginaire
beweging, via de creatie van het fantasma, kan het subject datgene wat hij ziet
laten gelijk vallen met wat hij verlangt te zien. Hij miskent hierdoor het tekort
dat aanwezig is. Het verlangen om dit tekort op te heffen zet hij om in een
verlangen naar iets. Zijn fantasmatische constructie vangt dit reëel tekort op.
Silvermans theorie over de blik wijkt in verschillende facetten af van Lacans
theorie. De blik die Lacan beschrijft heeft een transhistorisch karakter en staat
dus los van elk cultuurhistorische context. Silverman volgt Lacan hier helemaal
niet:
Het suggereert dat er een “diepe structuur” zou kunnen zijn bij de ziel en de
socius die onverschillig is voor vele tijdelijke demarcaties - iets wat we
bijvoorbeeld “libido” zouden kunnen noemen in het geval van de psyche en
“interrelatie” in het geval van de socius.147

144

“L’objet a est quelque chose dont le sujet, pour se constituer, s’est séparé comme
organe. Ça vaut comme symbole du manque, c’est-à-dire du phallus, non pas en tant que tel,
mais en tant qu’il fait manque.”(Lacan 1973: 95)
145

“... le rapport du regard à ce qu’on peut voir est un rapport de leurre. Le sujet se
présente comme autre qu’il n’est, et ce qu’on lui donne à voir n’est pas ce qu’il veut voir. C’est par
là que l’oeil peut fonctionner comme objet a, c’est-à-dire au niveau du manque (-n).”(Lacan
1973: 96) -n is het symbool voor de imaginaire fallus.
146

“Ce regard que je rencontre ... est, non point un regard vu, mais un regard par moi
imaginé au champ de l’Autre.”(Lacan 1973: 79)
147

“It suggests that there might be a “deep structure” to the psyche and the socius
which is indifferent to many temporal demarcations - something which we might, for instance,
disignate as “libido” in the case of the psyche and “interrelationship” in the case of the
socius.”(Silverman 1996: 133)
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Lacan vergist zich volgens Silverman door het visuele alleen maar vanuit een
transhistorische positie te bekijken. Er is volgens haar een historische
bepaaldheid aanwezig in het visuele. De cultuur en de tijdsperiode beïnvloeden
de manier waarop men kijkt.
Met deze historische bepaling van de blik gaat Silverman volgens mij
voorbij aan datgene wat Lacan met dit begrip wilde aanduiden. Silverman leest
‘de blik’ niet vanuit het constituerende karakter dat het lacaniaanse concept
heeft binnen de subjectconstitutie; ze vult het concept direct ‘inhoudelijk’ in. Ze
gaat hiermee voorbij aan het reële karakter van de blik, het reële gezien als
datgene wat aan de symbolische orde ontvalt: “Daardoor moedigt hij ons aan
om de blik eerder te zien als de symbolische derde term, of Ander, dan als een
imaginaire rivaal.”148 Toch raakt Silverman hier een belangrijk punt aan. De
blik, datgene wat ontsnapt aan ons kijken, wordt inderdaad imaginair ingevuld
door diegene die kijkt. De sociaal historische context waarin de kijker zich
bevindt, bepaalt de invulling ervan. Lacans theorie zal dit mijns inziens niet
tegenspreken. Alleen is dit niet zijn punt. Hij gaat een stap verder door aan te
duiden wat er achter deze fantasmatische invulling zit, namelijk een
objectrelatie. Het subject is in eerste plaats zijn relatie met het verloren object.
Het constitueert zich dankzij zijn breuk met het object, beter nog het is de
breuk met zijn verloren object. Pas als gecastreerd subject kan het, via zijn
fantasma, dit tekort invullen. De inhoudelijke invulling zal inderdaad bepaald
worden door de sociaal-historische context waarin het subject leeft.
Het probleem met de lacaniaanse theorie is niet dat die theorie niet binnen
een sociaal-historische context gebracht kan worden, wel dat die niet vanuit deze
sociaal-historische context gedacht wordt. Silverman is zeer expliciet over wat ze
wil doen met de lacaniaanse theorie: "Ik wil ... geschiedenis toevoegen aan het
Lacaniaanse paradigma ...”149 Ze beweert in haar theorie een stap verder te
zetten dan Lacan door die vanuit een sociaal-historische context te brengen.
Deze veranderingen die ze in de psychoanalytische theorie wil doorvoeren, gaan
precies voorbij aan de opzet van Lacans subjecttheorie.
Silverman spreekt over de blik met de termen: “de culturele blik”150, “de
sociale blik”151 of “de camera/blik, ons collectief kijken”152. Ze omschrijft de blik
vanuit een sociale interactie: “het lijkt de registratie in het gezichtsveld te zijn
van de afhankelijkheid van het sociale subject van de Ander voor zijn of haar

148

”He thereby encourages us to think of the gaze more as the symbolic third term, or
Other, than as an imaginary rival.”(Silverman 1996: 175)
149

“I want to bring history to the Lacanian paradigma.”(Silverman 1996: 135)

150

“... the cultural gaze ...”(Silverman 1996: 19)

151

“... the social gaze ...”(Silverman 1996: 135)

152

“... the camera/gaze, our collective look ...”(Silverman 1996: 227)
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eigen betekenis.”153 Silverman ziet de blik binnen een sociale context waarbij het
subject afhankelijk is van de Ander om betekenis te geven aan de blik. Vandaar
haar kritiek op Lacan: "uiteindelijk de-subjectiveert Lacan de blik .... Bij Lacan
oordeelt, schept of domineert de blik niet. Hij “kijkt” zelfs niet eens, in geen
enkele zin van het woord ....”154
Lacan spreekt niet over een een sociale of intersubjectieve relatie tussen
diegene die kijkt en de bekekene, maar over een objectrelatie. Om dit aan te
tonen verwijst hij naar Sartre, meer bepaald naar de passage over Le Regard uit
L’être et le Néant155 . In deze passage beschrijft Sartre de blik als iets dat het
subject overvalt en dat het bekeken subject objectiveert. De blik van de ander
maakt het bekeken subject tot object van die blik. Lacan zal deze objectrelatie
niet alleen bevestigen, meer nog hij neemt deze objectrelatie als uitgangspunt
voor zijn subjecttheorie. Silverman wil precies dit ‘objectiverend’ kijken, dat
reeds bij Sartre aanwezig is doorbreken. Het kijkproces is volgens haar een
sociaal gebeuren. Vandaar haar kritiek op Sartre: "Uiteindelijk mist Sartre
impliciet de cruciale kans in het concept van de bekeken kijk - de kans om hem
te theoretiseren in relatie tot de subjectiviteit en niet tot de objectiviteit.”156
Ook de term ‘het scherm’ plaatst Silverman in een culturele context. Lacan
vermeldt ‘het scherm’ enkele keren in zijn theorie over de blik, maar blijft zeer
vaag over waar dit concept eigenlijk voor staat.157 In Silvermans theorie neemt
het scherm een belangrijke plaats in. Ze neemt daarom duidelijk afstand van
Lacans vage theorie over het scherm :
Nu zou ik graag een nog grotere afstand willen plaatsen tussen mezelf en
Seminarie XI, en het scherm willen definiëren als de geleider waardoor sociale
en historische variabiliteit geïntroduceerd wordt, niet alleen in de verhouding

153

“... it would seem to be the registration within the field of vision of the dependence
of the social subject upon the Other for his or her own meaning.”(Silverman 1996: 134)
15 4

“Finally, Lacan desubjectivizes the gaze ... For Lacan, the gaze does not judge,
create, or dominate. It does not even “look”, in any real sense of the word ...”(Silverman 1996
168)
155

Lacan bespreekt Sartres passage in de les van 26 februari 1964.

156

“Finally, Sartre misses the crucial opportunity implicit in the concept of the looked-at
look - the opportunity to theorize it in relation not to objectivity, but to subjectivity.”(Silverman
1996 166)
157

Hij omschrijft het als: “Wat betreft datgene dat, van de één naar de ander, het
verband legt, datgene dat tussen de twee ligt, dat is iets van een andere orde dan de op schaal
afgebeelde optische ruimte, iets dat een rol speelt die exact omgekeerd is, iets dat zodanig
functioneert, niet om doordringbaar te zijn, maar integendeel, om opaak te zijn - dat is het
scherm.” “Quant à ce qui, de l’un à l’autre, fait la médiation, ce qui est entre les deux, c’est
quelque chose d’une autre nature que l’espace optique géométral, quelque chose qui joue un rôle
exactement inverse, qui opère, non point d’être traversable, mais au contraire d’être ôpaque c’est l’écran.”(Lacan 1973: 89)
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van de blik tot het subject-als-spektakel, maar ook in de verhouding van de
blik tot het subject-als-het-kijken.158

Door het scherm een cultureel scherm te noemen plaatst ze de beelden direct
binnen een betekenisbepalende context. Ze gaat hier volgens mij voorbij aan het
beeld als betekenaar. Een beeld dat los staat van elke betekenis dat het binnen
een sociaal-historische context kan krijgen. Silverman denkt het symbolisch
statuut van een beeld niet omdat ze de blik niet ziet als het reële afvalproduct
van het kijken. De blik ziet ze als iets dat al deel uitmaakt van de sociaalhistorische context en dus een betekenis heeft.
Door deze scopische begrippen binnen een sociaal-historisch kader te
plaatsen wil ze aantonen hoe de invulling van de blik, het kijken en het scherm
bepalend zijn voor elk individu. “Wanneer we de sociale blik op ons gericht
voelen, dan voelen we ons fotografisch ‘ingekaderd’.”159 Ze verduidelijkt ook
welk kader de blik precies installeert:
Alhoewel, mijn grootste bezorgdheid bij het theoretiseren van het scherm als
een band tussen ons en de blik, was een mogelijke uitleg te vinden hoe de blik,
die uit zichzelf niet te plaatsen en “onbegrijpelijk” is, voor ons zo lang
mannelijk leek te zijn.160

Volgens Silverman bepaalt het cultureel heersende ideaalbeeld van de blanke
man de blik. Om dit dominerend ideaalbeeld te veranderen, om dus invloed te
kunnen uitoefenen op de mannelijke blik, moet men volgens Silverman
ingrijpen op ‘het kijken’, op het niveau van het verlangen: "het kijken is
gelokaliseerd in verlangen, tijdelijkheid, en het lichaam, het kan datgene
reanimeren en openen om het te veranderen wat de camera/blik anders zou
mortificeren èn herdenken.” 1 6 1 Zowel film als fotografie zijn volgens Silverman
in staat om in te grijpen in het heersende kijkproces dat door de mannelijke blik
wordt gedomineerd.

158

“Now, I would like to put an even greater distance between myself and Seminar XI,
and define the screen as the conduit through which social and historical variability is introduced
not only into the relation of the gaze to the subject-as-spectacle, but also into that of the gaze to
the subject-as-look.”(Silverman 1996: 135)
159

“When we feel the social gaze focused upon us, we feel photographically
‘framed’.”(Silverman 1996: 135, ik cursiveer)
160

“However, my primary concern in theorizing the screen as a mediation between us
and the gaze was to find a way of accounting for how the gaze, which is itself unlocalizable and
“unapprehensible” has for so long seemed to us masculine.”(Silverman 1996: 135-136)
161

“... the look is located within desire, temporality and the body, it can reanimate and
open to change what the camera/gaze would both mortify and memorialize”(Silverman 1996:
160).
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2.3.4. De politieke cinema: goed genoeg

D

e cinema of fotografie is volgens Silverman politiek door de ingreep die ze
kunnen veroorzaken in het identificatieproces. Een politieke film of foto kan de
toeschouwer bewust maken van zijn identificatie met de aangeboden beelden. In
deze optiek heeft ze kritiek op Brechts politieke theatertheorie. Brecht wil het
theaterpubliek een politiek en sociaal kritisch denken bijbrengen door binnen
het theatergebeuren het identificatieproces van de toeschouwer met de
personages te doorbreken. Silverman spreekt daarentegen over “de
onherleidbaarheid van de identificatie”.162
Brecht zoekt ernaar om de identificatie uit te bannen - precies die relatie die de
psychoanalyse poneert als een onherleidbare voorwaarde van subjectiviteit, en
die bijgevolg één van de voornaamste bekommernissen van de recente
filmtheorie geweest is. Deze Brecht droomt van een theater dat onbezoedeld is
door het imaginaire, een theater dat “een beroep doet op de rede”, en dat de
kijker eerder meeneemt op het vlak van het bewuste dan op dat van het
onbewuste.(Silverman 1996: 84)163

Volgens Silverman kan de bewustmaking van het identificatieproces de
toeschouwer tot verandering aanzetten. Ze verzet zich dan ook ten stelligste
tegen het brechtiaanse vervreemdingsproces die zo’n bewustmaking uit de weg
gaat. Wat zij wel als belangrijkste doel van de politieke cinema ziet omschrijft ze
uitgebreid:
Niettemin, denk ik dat een hedendaagse politieke cinema een cinema moet
zijn die, eerder dan het betreuren van de identificatie in het centrum van de
cinematografische ervaring, vast blijft houden aan de identificatie en ze
gebruikt als een vehikel om de toeschouwer mee te nemen, naar een plaats
waar hij nog nooit geweest is, en die de terugrit ontmoedigt. Centraal in dit
project, zoals ik al herhaaldelijk beklemtoond heb, is de idealisering van
lichamelijke coördinaten waarbinnen de kijker of kijkster niet vertrouwd is

162

“... the irreducibility of identification ...”(Silverman 1996: 85).

163

“... Brecht seeks to exorcise identification, precisely that relation which
psychoanalysis posits as an irreducible condition of subjectivity, and which, consequently, has
been one of the primary concerns of recent film theory. This Brecht dreams of a theater
uncontaminated by the imaginary, a theater that would “appeal to the reason”, and engage the
spectator more at the level of the conscious than the unconscious.”(Silverman 1996: 84)
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zichzelf terug te vinden, en die volgens vaste regels gedevalueerd werden op
de plek van het culturele scherm.164

De politieke cinema zet volgens Silverman een bewust kennisproces in gang.
Dit bewustwordingsproces moet de toeschouwer duidelijk maken dat het
ideaalbeeld waar hij of zij naar streeft, een door de cultuur bepaald ideaalbeeld
is. Het ideaalbeeld dat de heersende cultuur van buiten uit oplegt, moet die
‘buitenplaats’ krijgen. Vanuit die buitenplaats kan men de heersende
ideaalbeelden veranderen. Het aanduiden van die ‘buitenplaats’ of van die
‘otherness’ van het ideaalbeeld is volgens Silverman het politieke statement dat
de film en de fotografie moet maken. Wat Silverman hier theoretisch omschrijft
als de politieke taak van een film of foto - en dit kan men uitbreiden tot elk
kunstwerk - kan ik alleen maar onderschrijven. Het politieke van een
kunstwerk toont zich in de decentrering van ideaalbeelden, met name in het
aanduiden van de andersheid van de beelden.
Silverman wil veranderingen doorvoeren in het kijkproces. Ze reageert op
Lacan omdat die het kijkproces ziet als iets dat ‘vooraf bepaald’ is.
Hij spreekt niet over de mogelijke manipulatie van het scherm dat het object
zodanig definieert dat iemand het scherm dat het subject definieert zou
kunnen manipuleren. In plaats daarvan beklemtoont hij alleen dat het kijken
datgene bevat wat reeds gegeven werd om gezien te worden, en hij geeft een
grimmig commentaar op het zelf-misleidende gebaar waarmee het zich dit
vooraf gegeven spektakel dan toe-eigent.165

Silverman reageert tegen het determinerende aspect van dit ‘wat reeds gegeven
werd om gezien te worden’ (already given to be seen) en tegen dit ‘bepaald zijn
door de Ander’. Omdat ze het visuele proces vanuit een sociaal-historische
context leest kan volgens haar de politieke cinema dit gedetermineerd kijken
beïnvloeden en veranderen. Ze noemt het “een cinema van het productieve
kijken”.166 Silverman pleit voor een bewustwording van ons kijkgedrag. Kunst

164

“Nevertheless, it seems to me that a political cinema for today must be one which,
rather than lamenting the identification at the center of the cinematic experience, seizes upon it
as a vehicle for taking the spectator somewhere he or she has never been before, and which
discourages the return journey. Central to this project, as I have repeatedly stressed, is the
idealization of bodily coordinates within which the viewer is not accustomed to finding him- or
herself, and which have been routinely devalued at the site of the cultural screen.”(Silverman
1996: 102)
165

“He does not speak about the possibility of manipulating the screen which defines the
object in the way that one might manipulate the screen defining the subject. Instead, he stresses
only that the look apprehends what is already given to be seen, and he comments wryly on the
self-deluding gesture with which it then claims this pregiven spectacle as its own.”(Silverman
1996: 174-175)
166

“... a cinema of the productive look ...”(Silverman 1996: 193).
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moet het kijken van de toeschouwer decentreren en de toeschouwer bewust
maken van zijn ‘vooraf bepaaldheid’. Zo’n kunstwerk noemt ze politiek.
Wanneer ze concreet ingaat op dit politieke aspect bij de fotoreeks van
Cindy Sherman wordt het pas duidelijk welke consequenties het denken van
Lacans theorie vanuit een sociaal-historisch perspectief tot gevolg heeft. Als
uitgangspunt neemt ze de fotoreeks “Untitled Film Still” van Cindy Sherman. Op
de foto’s staat een blanke vrouw afgebeeld in een situatie die duidelijk geposeerd
is. Die pose is van groot belang en valt te kaderen in één of ander heersend
ideaalbeeld: de sexy vrouw, de gesofistikeerde vrouw, de klassieke schoonheid,
enz. Sherman componeert haar scènebeeld op een manier die het heersende
ideaalbeeld decentreert. Bijvoorbeeld de foto Still<3 toont een vrouw die poseert
met een zeer uitdagende sexy blik. Ze staat in een huishoudelijk decor, aan het
aanrecht. Silverman omschrijft de foto als volgt:
Hier offert de vrouw zichzelf om “gefotografeerd” te worden als een “vamp”,
als een seksuele flirt, maar de triviale dingen in haar nabije omgeving spreken
deze zelf-definitie tegen, en maken haar daarentegen tot “hausfrau”.167

Door dit ideaalbeeld binnen een alledaagse context te plaatsen slaagt Sherman
er in om van het identificatieproces van de toeschouwer met een ideaalbeeld een
bewust proces te maken. De confrontatie tussen het ideale en het alledaagse
zorgt voor een botsing die het ideaalbeeld in zijn imaginair karakter bevestigt.
Silvermans politieke filmtheorie gaat nog een stap verder. Niet alleen wil zij
de toeschouwer treffen in zijn manier van kijken door hem bewust te maken van
zijn kijkgedrag. Ze wil ook ingrijpen in de manier waarop het kijken betekenis
krijgt. Het scherm, dat ze het cultureel beelden-repertoire dat in elk van ons
aanwezig is noemt, speelt hier een belangrijke rol. Het individu toetst elk beeld
aan dit repertoire. Het beeld krijgt op die manier een betekenis.
De normatieve aspecten van het scherm mogen dan zo diep in onze psyche
geworteld zitten, en zo nauw overlappen met onze verlangens en identificaties,
dat ze doorgaans bepalen wat we op het eerste gezicht zien bij het kijken naar
een bepaald object. Gelukkig, echter, is het kijken niet eenmalig en
definitief.168

Het is voor Silverman belangrijk om in te grijpen op het niveau van het culturele
scherm. Wanneer voldoende mensen anders gaan kijken kan dit het scherm, of

167

“Here, the woman offers herself to be “photographed” as “vamp”, as sexual tease, but
the mundane objects in het immediate vicinity contradict this self-definition, and proclaim her
instead to be a “Hausfrau”.”(Silverman 1996: 210)
168

“The normative aspects of the screen may indeed be so deeply rooted within our
psyches, and so tightly imbricated with our desires and identifications, that they generally
determine what we see at the first moment of looking at a particular object. Fortunately,
however, no look ever takes place once and for all.”(Silverman 1996: 223)
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het cultureel beelden-repertoire, doen veranderen. Dat is volgens haar precies de
uiteindelijke opzet van de politieke cinema of fotografie.
De foto’s van Sherman maken de toeschouwer bewust van de breuk met het
ideaal. De bewustwording van deze breuk weerhoudt volgens Silverman de
toeschouwer niet om plezier te hebben aan deze foto’s. Deze foto’s geven de
toeschouwer een nieuw plezier, namelijk ze geven een beeld weer dat voldoende
is, dat ‘goed genoeg’ is. Dit principe van ‘goed genoeg’ hanteert Silverman om
niet meer in het binaire denken te vervallen, waarbij het ideaal tegenover het
tekort wordt geplaatst: "Ik ontleen dit begrip aan D. W. Winnecott, die stelt
dat de moeder niet ideaal, maar enkel “goed genoeg” hoeft te zijn.”169 Dit
principe van ‘goed genoeg’ past ze toe op Shermans foto’s:
Op dezelfde manier worden in de Untitled Film Stills niet de ideale vrouw, het
natuurlijke meisje of de femme fatale naar voor geschoven voor lichamelijke
identificatie, maar wel de equivalenten van elk van deze die “goed genoeg”
zijn.”170

Over Still <3 zegt ze: “ze is wat we een “vamp die goed genoeg is” kunnen
noemen.”171 De toeschouwer moet zich niet meer langer identificeren met een
ideaalbeeld waar hij nooit aan kan voldoen maar met een beeld dat afwijkt van
het ideaalbeeld. Silverman vervangt hier volgens mij het ene ideaal door het
andere, namelijk een minder-ideaal-beeld. Het ‘goed genoeg’-beeld wordt hier
nu als ideaal naar voren geschoven. Het ‘goed genoeg’-beeld geeft ons plezier
omdat het ons zogezegd minder op het tekort wijst. Op die manier verandert ze
het kijkproces niet wezenlijk. Ze decentreert mijns inziens het beeld niet. Er is
geen sprake van een fundamentele aantasting van het kijkproces. Ze heeft enkel
de inhoud van de ideaalbeelden aangepast.
De conclusie die Silverman op het einde van haar boek maakt is volgens mij
politiek ideologisch getint, precies omdat ze het principe van goed genoeg als
het nieuwe ideaalbeeld naar voren schuift. Haar bedoeling is dat iedereen zou
moeten kijken volgens dit principe. Hierdoor zou het culturele scherm minder
beheerst worden door de mannelijke blik en heringevuld worden door nieuwe
waarden. Een identificatie met een ‘goed genoeg’ beeld zou het individu plezier
geven en minder confronteren met het tekort, met het feit dat hij niet aan het
ideaal voldoet. Dit identificatieproces zou uiteindelijk de culturele ideaalbeelden
veranderen en meer aanpassen aan de realiteit.

169

“I borrow this notion from D.W. Winnecott, who maintains that the mother need
not be ideal, only “good enough”.”(Silverman 1996: 225)
170

“Similarly, the Untitled Film Stills make available for corporeal identification not the
ideal wife, nature girl, or femme fatale, but the “good enough” equivalents of each of
these.”(Silverman 1996: 225)
171

“...; she is what might be called a “good enough vamp”.”(Silverman 1996: 225)
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Vanuit de lacaniaanse theorie kan ik Silverman slechts gedeeltelijk volgen.
De politieke film, fotografie en ook het politieke theater moeten inderdaad
ingrijpen in de wijze waarop het subject zich geïdentificeerd heeft. De
toeschouwer moet bewust gemaakt worden van de breuk tussen hem- of haarzelf
en het imaginaire ideaalbeeld. Meer nog hij moet zich bewust zijn van zijn
tekort. Niet om dit tekort toe te dekken door een ander ideaal, maar om zich
bewust te zijn van zijn verhouding tot het tekort. De cinema, de fotografie of
het theater is volgens mij politiek wanneer ze het subject toont met zijn
verlangen om dit tekort op te heffen. De toeschouwer wordt op die manier
geconfronteerd met de onoplosbaarheid van zijn verlangen. Dit gebeurt wanneer
het voorgeschotelde ideaalbeeld waar het subject naar streeft in zijn imaginair
statuut wordt ontmanteld en het verlangen een plaats krijgt in de film, foto of
theatervoorstelling.
Om dit verlangen een plaats te kunnen geven moet de analyse gebeuren
voorbij het sociaal-historisch kader van de beelden, voorbij het betekende, op het
niveau van de betekenaar. Dit laat ons toe om het politieke te analyseren niet
vanuit de (ideologische) betekenis van de beelden maar vanuit hun
betekenaarsstatuut, vanuit de andere scène.
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Hoofdstuk 3:
Een psychoanalytische kijk op de
politieke dimensie van het theater
Inleiding

W

anneer we de moderne en post-moderne theater- en
performancetheorieën bekijken dan zien we dat het representatieve of
symbolische karakter van het medium precies de focus is van de theorievorming.
Herbert Blau omschrijft de discussie tussen de verschillende heersende
stromingen als volgt:
Het doen zoals het altijd al gedaan werd lijkt, sacraal of profaan, een
universeel gegeven van performance te zijn, zelfs al lijkt het dat het voor het
eerst wordt gedaan. De vorige generatie heeft serieus moeite gedaan om dat
net alsof te elimineren, om de performance terug te draaien tot een spontane
ervaring, ... maar welke maatstaf van “waarheid” of “authenticiteit” je ook
neemt, het is hoogstens en enkel verschijning. Er is niets dat meer illusoir is in
performance dan de illusie van het spontane. Het kan een zeer krachtige illusie
zijn in het theater, maar het is theater, en het is theater, de waarheid van illusie,
die elke performance spookachtig omringt, of ze nu al dan niet gebeurt in het
theater waar die meer dan verdubbeld is.172

Twee voorbeelden van theatertheoretici die hierin een tegenovergesteld
standpunt innemen zijn Josette Féral en Philip Auslander. In Performance and
Theatricality: the Subject Demystified maakt Féral een onderscheid tussen theater
en performance: "Performance exploreert de onderkant van dat theater en geeft
het publiek een glimp van zijn binnenkant, zijn keerzijde, zijn verborgen

172

“Doing it as it has always been done seems to be, whether sacred or profane, a
universal of performance, even when it appears to be done as if for the first time. There has been a
serious effort over the last generation to eliminate the as if, to return performance to unmediated
experience, ..., but with whatever measure of “truth” or “authenticity” it is at best only
appearance. There is nothing more illusory in performance than the illusion of the unmediated. It
can be a very powerful illusion in the theater, but it is theater, and it is theater, the truth of
illusion, which haunts all performance whether or not it occurs in the theater, where it is more
than doubled over.” (Blau 1987: 164-165)

107

E EN PSYCHOANALYTISCHE KIJK OP DE POLITIEKE DIMENSIE VAN HET THEATER

gelaat.”173 De performance toont volgens Féral een andere, verborgene, niet
illusoire scène, in tegenstelling tot het theater waar het representatieve karakter
de andere scène verdringt en inpakt in een illusie. Die andere scène is volgens
Féral de authentieke scène die aan de representatie voorafgaat: “performance
lijkt een poging te ondernemen om iets te onthullen en op toneel te plaatsen,
dat gebeurde voor de representatie van het subject (zelfs al gebruikt het
daarvoor een reeds gevormd subject)”.174 De performance doorbreekt volgens
Féral het illusoire karakter van het theater doordat de performers op de scène
presenteren en niet representeren.175 Het lichaam dat in een performance op de
scène staat, presenteert. Het is geen beeld van iets, het is het lichaam zelf dat er
staat in zijn authentieke, oorspronkelijke vorm. Féral maakt een onderscheid
tussen het lichaam op een performance-scène dat presenteert en het lichaam op
een theaterscène dat representeert en daardoor afgesneden is van zichzelf. Féral,
gevolgd door andere postmodernistische performancetheoretici en -makers
streven naar authenticiteit en naar de doorbreking of de overstijging van het
representatieve karakter - wat zij het illusoire noemen - dat eigen is aan het
theater.
Philip Auslander verzet zich tegen de theorieën die het representatieve
karakter van het theater of de performance overboord proberen te gooien:
Ik heb reeds gesuggereerd dat ik niet geloof dat postmodernistische kritische
kunst de representatie kan of moet ontvluchten, maar ze moet wel altijd haar
eigen representatieve middelen deconstrueren.176

De performer kan er volgens Auslander niet zomaar van uitgaan dat hij slaagt in
zijn opzet om de representatie te doorbreken.
Er is dan een gevaar dat kritische postmodernistische kunstpraktijken kunnen
veranderen in hun eigen tegendeel door juist deze representaties te

173

“Performance explores the under-side of that theatre, giving the audience a glimpse
of its inside, its reverse side, its hidden face.”(Féral 1982: 176)
174

“..., performance seems to attempting to reveal and to stage something that took
place before the representation of the subject (even if it does so by using an already constituted
subject), ...”(Féral 1982: 178)
175

Ook Chantal Pontbriand onderschrijft deze stelling volledig: "performance
presenteert; ze representeert niet. Dit onderscheid laat een beetje licht schijnen op de afstand die
er kan zijn tussen de klassieke aanwezigheid, die afhankelijk is van het probleem van de
representatie, en deze nieuwe vorm van de aanwezigheid/situatie.” “... performance presents; it
does not re-present. This distinction throws some light on the distance which can exist between
classical presence, which is dependent on the problem of representation, and this new form of the
presence/situation.”(Pontbriand 1982: 155)
176

“I have already suggested that I do not believe that postmodernist critical art can, or
need, escape representation, though it must always deconstruct its own representational
means.”(Auslander 1994: 31)
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verdinglijken die ze zogenaamd deconstrueren, of door representaties te
verschaffen die in het bestaande patroon kunnen worden ingelast.

Het representatieve karakter van een performance is moeilijk te verschalken.
Hoe men ook kan vechten tegen of kan werken rond het representatieve
karakter van het theater, het is onmogelijk - ik volg hierbij Auslander - om
voorbij de representatie te komen. Het theater is per definitie een mise-en-scène
die zich richt op een publiek. Wat niet betekent dat deze pogingen, zowel
theoretisch als artistiek, geen interessant parcours met zich meebrengen. In
tegendeel, juist het gevecht dat verschillende makers/theoretici aangaan met het
enscenerend karakter van het theater levert steeds meer inzichten in het
specifieke representatieve karakter van het theater. De theatertheorie van
Antonin Artaud is in dit opzicht een zeer interessant en nog steeds relevant
voorbeeld van hoe een maker/theoreticus omgaat met het theater als
representatief medium. Deze theorie neem ik dan ook als uitgangspunt om deze
problematiek verder uit te werken.

1. Theater en representatie: Artaud en het theater van de
wreedheid

Artauds theorie is een belangrijk keerpunt in de theatertheorie. Niet alleen
omdat hij pleit voor een theatervorm die zich afzet tegen het heersende
auteurstheater dat volgens hem een burgerlijke, opgelegde kopie van het
dagelijkse, gepsychologiseerde leven brengt. Maar vooral omdat hij met zijn
theater voorbij het dagelijkse wil geraken, om zo tot bij het ‘echte leven’ te
komen. Artaud pleit voor een theater dat het publiek in zijn fundament raakt of
omverwerpt. Daarom wil hij het theater zijn mystieke, magische kracht
teruggeven. Om dit te bereiken moet het theater zich loskoppelen van de
actualiteit, het mag er geen afspiegeling meer van zijn.
Artaud vergelijkt de inwerking van het theater op het publiek met die van
een pestepidemie. De pest vernietigt en creëert chaos. Het bevrijdt de ‘kwade’
krachten. Ook het theater moet zo’n invloed hebben:
Een waarachtig theaterstuk werpt de rust der zintuigen omver, bevrijdt het
samengepakte onbewustzijn, zet aan tot een mogelijke opstand, die overigens
pas tot zijn volle recht kan komen als hij alleen maar mogelijk blijft en de
verzamelde groepen tot een heldhaftig moeizaam gedrag dwingt.(Artaud
1982: 27)

Artaud gaat via het theater op zoek naar het leven zelf. Hij wil terug naar de
bron, naar de conflicten die aan de oorsprong van het leven liggen. Artaud wil
die conflicten bevrijden. Het theater moet een zuiverende werking hebben, niet
in de zin dat het het publiek tijdelijk loutert en bevrijdt. Het theater moet
leiden tot de totale omverwerping van de toeschouwer, tot een totale crisis die
ofwel de toeschouwer vernietigt of hem totaal loutert.
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Zo is ook het theater een kwaad omdat dit het hoogste evenwicht is dat niet
zonder vernietiging verkregen wordt. Het nodigt de geest uit tot een
uitzinnigheid die zijn energieën opvoert; en tenslotte kan men zien dat vanuit
menselijk gezichtspunt de actie van het theater evenals die van de pest,
weldadig is, omdat het de mensen ertoe dwingt zichzelf te zien zoals zij zijn,
het laat het masker vallen, het onthult de leugen, de lamlendigheid, de
gemeenheid, de schijnheiligheid; het werpt de verstikkende willoosheid van de
materie omver die de helderste waarnemingen der zintuigen bereikt; en door
aan gemeenschappen hun sombere macht en hun verborgen kracht te
openbaren, nodigt het hen uit tegenover het lot een heldhaftige en hogere
houding aan te nemen, die zij zonder het theater nooit zouden hebben gehad.
(Artaud 1982: 31)

1.1. Artaud: de Grens van de Representatie

H

et belang van Artauds theatertheorie ligt niet zozeer in zijn
toepasbaarheid, maar in datgene wat het blootlegt.177 Ondanks de pogingen om
voorbij de representatie te geraken en tot het lichamelijke, de oerkrachten, te
komen botst Artaud steeds opnieuw op een grens. De pogingen om het illusoire
van het theater te doorbreken en tot het ‘echte leven’ te komen, mislukken. Het
is precies die mislukking die de grens van de representatie aanduidt. In Le théâtre
de la cruauté et la clôture de la représentation analyseert Derrida het probleem van de
representatie in het werk van Artaud.
Derrida omschrijft "het probleem van het theater van de wreedheid, ... Dit
probleem is historisch op een absolute en radicale manier. Het kondigt de grens
van de representatie aan.”178 Artauds theatertheorie is absoluut en radicaal,
precies daarom is zijn theorie belangrijk om inzicht te krijgen in het theater.
Artaud slaagt er niet in zijn theater te realiseren omdat hij het theater
terugbrengt tot zijn uiterste, niet te begane grens. Derrida gaat in zijn tekst op
zoek naar die grens. Hij noemt deze grens ‘la clôture de la représentation’ omdat
ze tegelijkertijd én de sluiting én het toppunt van het medium theater
aangeeft.179

177

Integendeel, vele theatermakers hebben Artaud volledig verkeerd begrepen en het
theater van de wreedheid herleidt tot theater met veel bloed en geweld.
178

“... la question du théâtre de la cruauté, .... Cette question est historique en un sens
absolu et radical. Elle annonce la limite de la représentation”.(Derrida 1967: 343)
179

Wilma Siccema verwijst in Het waarnemend lichaam. Zintuigelijkheid en representatie bij
Beckett en Artaud naar de dubbele betekenis van de term ‘clôture’: “”la clôture de la
représentation” verwijst niet alleen naar ‘het opheffen van representatie’, maar ook naar ‘de
omheining die door de representatie wordt gevormd’. Waar Derrida, door de term clôture te
gebruiken, op doelt, is dat Artaud probeert die omheining van de traditionele representatie op te
heffen en tegelijkertijd binnen die omheining blijft.”( Siccema 2000: 21)
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Zoals gezegd verzet Artaud zich tegen de klassieke representatieve kunst,
meer bepaald tegen het mimetische karakter van de tragedie zoals Aristoteles
dat in zijn poetica beschrijft. Artaud ontdoet de representatie van haar klassieke
betekenis. Namelijk de representatie op een scène houdt de mogelijkheid in
deze representatie oneindig te herhalen. In het theater van de wreedheid staat
representatie in functie van een niet-herhaalbare presentatie van het echte leven.
Derrida benadrukt dat Artaud zich niet verzet tegen het representatieve
karakter van het theater. Theater is en blijft voor Artaud een mise-en-scène,
maar datgene wat het toont, wat hij noemt het echte leven, overstijgt het
dagelijkse. Het echte leven is volgens Artaud een niet-interpreteerbaar en nietherhaalbaar gegeven. Artaud gebruikt het medium theater vanuit zijn
enscenerend karakter - dat representatief is en dus bij uitstek repetitief is - om
een éénmalig en bij zichzelf aanwezige act te brengen: het representeren van het
echte leven.
Derrida verklaart Artauds afkeer voor herhaling als volgt: “De herhaling
ontneemt zichzelf de kracht, de aanwezigheid, het leven”.180 Hiermee raakt hij
het kernprobleem aan van Artauds theorie. Het theater is bij uitstek een
kunstvorm waar de herhaling inherent is aan het medium: “Nergens is de
dreiging van de herhaling beter georganiseerd dan in het theater.” 1 8 1 Artaud is
zich daarvan bewust. Daarom probeert hij in een brief aan J.Paulhan uit te
leggen wat hij precies bedoeld met le ‘double’ in zijn titel Le théâtre et son double.
Het theater en zijn dubbelganger, want als het theater de dubbelganger is van
het leven, dan is het leven de dubbelganger van het echte theater. Deze titel
beantwoordt aan alle dubbelgangers van het theater die ik sinds zo vele jaren
meen gevonden te hebben: de metafysica, de wreedheid, het reservoir van
energieën die aan de basis van de Mythes liggen en die door de mens niet
langer geïncarneerd worden, maar door het theater des te meer. En onder deze
dubbelganger versta ik de grote magische kracht waarvan het theater, door
zijn vorm, niets anders is dan de figuratie in afwachting van haar
transfiguratie.182

Artaud spreekt steeds over het theater van de wreedheid als iets dat nog moet
bereikt worden. Hij slaagt er niet in deze theatervorm op scène te zetten. Er is in
zijn theorievorming een onmogelijkheid aanwezig die Derrida aangeeft als:

180

“La répétition sépare d’elle-même la force, la présence, la vie.”(Derrida 1967: 361)

181

“Nulle part la menace de la répétition n’est aussi bien organisé qu’au
théâtre”(Derrida 1967: 362).
182

“LE THEATRE ET SON DOUBLE car si le théâtre double la vie, la vie double le vrai
théâtre .... Ce titre répondra à tous les doubles du théâtre que j’ai cru trouver depuis tant
d’années: la métaphysique, la peste, la cruauté, le réservoir d’énergies que constituent les Mythes,
que les hommes n’incarnent plus, le théâtre les incarne. Et par ce double j’entends le grand agent
magique dont le théâtre par ses formes n’est que la figuration en attendant qu’il en devienne la
transfiguration.”(Artaud 1964: 272-273, Artaud gebruikt hoofdletters)
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een ongenaakbare grens van een representatie die geen herhaling is, van een
re-presentatie die volle aanwezigheid is, die niet in zich zijn dubbelganger als
zijn dood draagt, van een aanwezigheid buiten de tijd, van een nietaanwezigheid.183

Artaud wil de oorsprong in zijn volheid op de scène plaatsen, maar zoals Derrida
het opnieuw aangeeft “de oorsprong is altijd al aangetast”184. Hierdoor botst
Artaud steeds opnieuw op de grens van de representatie. Het leven, de
oerkrachten, die hij in hun authentieke vorm op scène wil plaatsen zijn reeds in
hun oorspronkelijkheid aangetast nog voor hij ze kan ensceneren.
Alhoewel Artauds theater er op gericht is om het echte leven in zijn volheid
op scène te plaatsen erkent Artaud dat het leven is aangetast. De mens heeft zijn
authenticiteit verloren.
Ik wil zelfs zeggen dat het een verpesting van het menselijke is dat ons ideeën
doet bederven die ‘goddelijk’ hadden moeten blijven; want verre van te
geloven dat het bovennatuurlijke, het goddelijke door de mens uitgevonden is,
denk ik dat het de duizendjarige tussenkomst van de mens is die er tenslotte
toe geleid heeft dat het goddelijke door ons is gecorrumpeerd.(Artaud 1982:
8-9)

Artaud wil terugkeren naar de goddelijke mens, de niet-aangetaste, nietgecastreerde mens. Artaud wil terug naar het ‘volle leven’. Vandaar dat Derrida
het theater van de wreedheid omschrijft als:
In deze zin zou het theater van de wreedheid de kunst van het verschil kunnen
zijn en van de verspilling zonder economie, zonder reserve, zonder omkering
en zonder geschiedenis. Zuivere presentie als zuiver differentie. De daad moet
vergeten worden, actief vergeten worden.185

1.2. Artaud: taal als teken

D

errida legt de theoretische onmogelijkheid van Artauds doelstelling bloot
maar toont tevens aan dat Artaud het theater tot op zijn uiterste grens denkt.
De problematiek van de representatie is een uiterst moeilijke verhouding tussen
de onmogelijkheid en mogelijkheid iets te representeren. De manier waarop
183

“... inaccessible limite d’une représentation qui ne soit pas repétition, d’une représentation qui soit présence pleine, qui ne porte pas en soi son double comme sa mort, d’un
présent hors du temps, d’un non-présent.”(Derrida 1967: 361)
184

“... l’origine est toujours entamée ...”(Derrida 1967: 365)

185

“En ce sens le théâtre de la cruauté serait l’art de la différence et de la dépense sans
économie, sans réserve, sans retour, sans histoire. Présence pur comme différence pure. Son acte
doit être oublié, activement oublié.”(Derrida 1967: 363)
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Artaud zich verhoudt tegenover het gebruik van de taal in het theater is daar
een goed voorbeeld van.
Artaud verzet zich tegen het representeren van auteursteksten. Hij verwijt
‘het grote meesterwerk’ dat dit vanuit zijn narratieve, tekstuele traditie “het
publiek intact laat”(Artaud 1982: 75).186 Dit betekent niet dat hij zich verzet
tegen de aanwezigheid van taal in het theater. Alleen is de taal waar hij voor
pleit van een andere orde waarbij “de taal der woorden het veld zal moeten
ruimen voor de taal door tekens, waarvan het objectieve aspect ons onmiddellijk
het meest treft.”(Artaud 1982: 105) Deze tekens noemt hij hiëroglyfische
karakters. De taal van tekens, die mythische en magische krachten bevat, is
verbonden aan het echte leven. Derrida beschrijft de taal van het theater van de
wreedheid aldus:
wanneer de articulatie niet langer de schreeuw is maar nog niet het discours is,
wanneer de herhaling bijna onmogelijk is, en daarmee ook de taal in het
algemeen: de scheiding van het concept en de klank, van de betekenis en de
betekenaar, ... Het woord is het kadaver van het psychisch gezegde en we
moeten met de taal van het leven zelf «het spreken van voor de woorden»
terugvinden.187

Artaud schrijft “aan de woorden ongeveer dezelfde waarde toe ... die zij in
dromen hebben.”(Artaud 1982: 92) Derrida verwijst naar de gelijkenissen tussen
Artauds taaltheorie en de droomtheorie van Freud, waar de taal eenzelfde status
heeft:
Hoewel het woord aanwezig is in de droom heeft het vaak geen ander
voorkomen dan gelijk welk ander element, soms is het zelf een «ding» dat
door het primaire proces gemanipuleerd wordt naargelang zijn eigen
economie.188

Freud en Artaud leggen in hun theorie allebei de nadruk op het visuele,
vormelijke karakter van de woorden, met andere woorden op hun
betekenaarsstatuut. Toch is er in dit opzicht een duidelijk onderscheid tussen
beide. Artaud vertrekt vanuit een vastgelegde vormgeving die de vertolking

186

Zijn afkeer tegenover het psychologisch, burgerlijk, auteurstheater maakt hij zeer
duidelijk: “De wandaden van het psychologische theater, afkomstig van Racine, hebben ons die
onmiddellijke en gewelddadige actie, die het theater moet bezitten, ontwend.”(Artaud 1982: 83)
187

“... quand l’articulation n’est déjà plus le cri mais n’est pas encore le discours, quand
la répétition est presque impossible, et avec elle la langue en général: la séparation du concept et
du son, du signifié et du signifiant, .... Le mot est le cadavre de la parole psychique et il faut
retrouver, avec le langage de la vie elle-même, «la Parole d’avant les mots».”(Derrida 1967: 352,
Derrida citeert Artaud)
188

“Présente dans la rêve, la parole n’y intervient que comme un élement parmi d’autres,
parfois à la manière d’une «chose» que le processus primaire manipule selon sa propre
économie.”(Derrida 1967: 353)
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moet brengen van de “objectief geheime waarheden”(Artaud 1982: 69). Dit in
tegenstelling tot Freud die de woorden/beelden binnen een droom ziet als tekens
waarvan de betekenis een verschuivend of verdichtend karakter heeft.189
Artaud spreekt over het symbolische karakter van de theatertaal wanneer de
woorden losgekoppeld worden van de heersende gepsychologiseerde
betekenis.190 Toch kunnen we stellen dat Artaud het betekenaarsstatuut van de
woorden niet denkt. Hij ziet de woorden als vaste en niet-herhaalbare klanken
die het echte leven vertegenwoordigen en daarom een volle, niet-herhaalbare
betekenis hebben. Lacaniaanse uitgedrukt: Artaud wil een symbolische orde die
het reële representeert, die aldus zijn eigen rest toont. Artaud denkt het tekort,
de castratie van de taal, van de symbolische orde niet. Hij ziet het reële, of zoals
hij het noemt het echte leven, als de oorsprong die teruggevonden moet worden,
als datgene waar de mens zich mee moet confronteren. In die zin blijft Artaud
vastzitten in een duele, imaginaire verhouding met datgene wat hij definieert als
het echte, volle leven en botst hij steeds opnieuw op de grens van de
representatie die hem van het echte leven scheidt.191
1.3. Theater van de wreedheid: een politieke act

I

n zijn boek Van Gogh, de zelfmoordenaar door de maatschappij werkt Artaud
zijn theorie uit aan de hand van de persoon en het oeuvre van Vincent Van
Gogh. Het is zijn overtuiging dat Van Gogh zelfmoord heeft gepleegd niet

189

Artaud verzette zich tegen de psychoanalyse (Artaud 1982: 79), die hij als theorie en
toepassing gelijk stelde aan de psychologie. De psychoanalyse als theorie van het onbewuste
kreeg geen plaats in zijn theatertheorie. Het theater van de wreedheid is ‘bewust theater’. ‘Het
leven’, de oerkrachten die Artaud op scène wil brengen, zijn geen onbewuste krachten of driften
die hij bewust wil maken. “De wreedheid is bovenal helder, zij is een soort gestrenge gerichtheid,
de onderwerping aan de noodzaak. Geen wreedheid zonder bewustzijn, zonder een soort
nauwgezet bewustzijn.”(Artaud 1982: 100)
190

“Op dezelfde wijze zullen de duizend-en-één gezichtsuitdrukkingen, opgevat als
maskers, geëtiketteerd en gecatalogiseerd kunnen worden, ten einde direct en symbolisch aan
deze concrete toneeltaal deel te nemen; en dit buiten hun eigen psychologische toepassing
om.”(Artaud 1982: 92)
191

Het is hier niet de bedoeling dieper in te gaan op de psychiatrische ziektegeschiedenis
van Artaud. Indien ik zijn psychotische structuur als uitgangspunt zou nemen zou dit - ik volg
hierin Derrida - een grondige analyse van zijn theorie in de weg zitten. De conclusie van zo een
uitgangspunt zou kunnen zijn dat het theater van de wreedheid ‘psychotisch’ theater is omdat
het de symbolische castratie verwerpt.
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omdat hij krankzinnig is maar omdat de maatschappij hem ertoe gedwongen
heeft192 :
De dood van Van Gogh heeft niet zozeer te maken met de vraag of hij echt
gek was als wel met het feit dat hij een probleem belichaamde waarmee de
verdorven mensheid van oudsher worstelt. ... Van Gogh heeft zijn leven lang
met ongewone energie en vasthoudendheid gezocht naar zijn eigen ik, en het
is niet zo dat hij in een vlaag van verstandsverbijstering zelfmoord heeft
gepleegd omdat hij bang was dat hij het niet zou vinden, integendeel, hij had
het net gevonden, hij had net ontdekt wat hij was en wie hij was toen hij door
de maatschappij in haar geheel, in het volle bewustzijn van wat ze deed, werd
gezelfmoord, om hem te straffen voor het feit dat hij zich van haar had
losgemaakt.(Artaud 1987: 13)

Van Gogh toont met zijn werk datgene waar de maatschappij zich niet mee wil
confronteren, namelijk met ”de mythe van de realiteit zelf, de mythische realiteit
zelf.”(Artaud 1987: 22) Volgens Artaud is Van Gogh er in geslaagd deze
mythische realiteit te tonen. Van Gogh toont de natuur puur en onaangetast:
In de schilderijen van Van Gogh vind je geen spoken, geen drama, geen
subject en ik zou haast zeggen zelfs geen object ... Het is de puur en naakt
geziene natuur zoals ze zich aan je voordoet als je haar maar dicht genoeg weet
te naderen.(Artaud 1987: 35)

Van Gogh vertolkt binnen de schilderkunst wat Artaud op de theaterscène wil
bereiken. Zijn schilderijen tonen “de wereld van de direkte creatie die zo, aan
gene zijde van het bewustzijn en het verstand, opnieuw begint”.(Artaud 1987:
27) Ze tonen “de andere kant van het graf”(Artaud 1987: 42).
Artaud wil de mens via de kunst wederom in contact brengen met de
oerscène waar een constante strijd heerst. De mens moet zich opnieuw bewust
worden van het steeds aanwezige conflict dat de maatschappij toedekt. Het
theater van de wreedheid - net als de werken van Van Gogh - toont dit conflict.
Dit is volgens mij precies het politieke of de politieke dimensie van Artauds
theater. De theaterscène is er niet om het dagelijkse te bevestigen maar om zoals Artaud het uitdrukt - te tonen dat er naast de gekende burgerlijke en
conformistische scène, nog een andere scène bestaat, die hij ‘het echte leven’
noemt. De politieke dimensie van het theater bestaat er uit de toeschouwer
bewust te maken van die andere scène, van datgene wat hem drijft en zijn daden
bepaalt. Artauds theater van de wreedheid wil deze opzet tot zijn uiterste grens
doorvoeren.

192

Artaud maakt een analyse van hoe een conformistische maatschappij slecht zichzelf in
stand kan houden door ‘storende elementen’ erbuiten te plaatsen. De individuen die het systeem
aan de basis ontwrichten, door het systeem in vraag te stellen, betekenen een gevaar voor de
voorzetting van de conformistische structuur en worden uitgesloten of krankzinnig verklaard.
Artaud roept de uitgesloten individuen uit als helden, en de rest zijn boosdoeners.

115

E EN PSYCHOANALYTISCHE KIJK OP DE POLITIEKE DIMENSIE VAN HET THEATER

Artaud noemt het theater van de wreedheid een feest, Derrida noemt het
een politieke act, meer bepaald een revolutionaire act:193
We zeggen wel dat het feest een politieke daad moet zijn en niet de al dan niet
eloquente, pedagogische en geciviliseerde overdracht van een concept of van
een politiek-morele visie op de wereld.194

Het theater van Artaud heeft volgens Derrida een politiek en revolutionair
karakter. Niet omdat het strijd voor één of ander ideologische boodschap, maar
omdat het revolteert tegen het representatieve karakter van het theater zelf. Het
theater van de wreedheid haalt zichzelf structureel onderuit, zodat het de ware
grond van het medium kan tonen: het theater is een representatieve kunstvorm
die de enscenering brengt van een andere scène.
Zoals we in de analyses van eigentijds theater, die in latere hoofdstukken
volgen, zullen zien, kunnen de theorie van Artaud en Derrida’s bespreking
ervan, zeer verhelderend zijn voor de discussie over het representatieve karakter
van de hedendaagse performance en het theater. Artaud wijst, net als Féral, op
de aanwezigheid van de andere scène die in de representatie toegedekt wordt.
Maar Artauds ervaring duidt aan dat het onmogelijk is om de representatie te
doorbreken en het ‘echte’ te tonen. De hele discussie over het representatieve
karakter van het theater legt één van haar basiskenmerken bloot, namelijk de
aanwezigheid van de andere scène - maar tegelijkertijd ook de onmogelijkheid
die an sich te tonen.

2. De andere scène en de politieke dimensie van het theater

Blau gaat in The Eye of Prey op zoek naar de basiskenmerken van een
theatervoorstelling. Hij grijpt hiervoor terug naar het door Freud beschreven
‘Fort-Da’spel. Dit spel is een door het kind opgebouwde act rond de tijdelijke
afwezigheid van een geliefd persoon. Het kind probeert via het spel de af-(fort)
en aan-(da)wezigheid zelf in handen te nemen. Het zet de onlust van de
afwezigheid om in de lustbeleving van een spel. Precies omwille van het actieve
en bewuste karakter van het ‘fort-da’spel noemt Blau dit “een bijna moleculair
perspectief op performance”.195

193

Ook in La parole soufflée (1965) wijst Derrida op het politieke, revolutionaire karakter
van Artauds theateroeuvre.(Derrida 1967: 283)
194

“Nous disons bien que la fête doit être un acte politique et non la transmission plus ou
moins éloquente, pédagogique et policée d’un concept ou d’une vision politico-morale du
monde.”(Derrida 1967: 360)
195

“... an almost molecular view of performance ...”(Blau 1987: 161).
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De meest kleinschalige performance is een differentiërende daad: fort (weg)/da
(daar). Het is een daad die een element van bewustzijn in de functie inleidt (of
er door ingeleid wordt), zoals “het economische motief” - de opbrengst van genot
in de angst - in het schijnbaar gratuite spel van Freuds kleinzoon die het
tweedelige drama van zijn houten spoel repeteert: de representatie van een
tekort die de recuperatie is van een verlies.196

Blau legt er met de vergelijking tussen het ‘fort-da’spel en een
theatervoorstelling de nadruk op dat elke voorstelling een bewust handelen is
over iets dat afwezig is.197 Datgene wat in een theatervoorstelling getoond
wordt, verwijst naar iets wat ontsnapt aan de voorstelling. Iets wat zich dus op
een andere scène afspeelt, maar dat toch bepalend is voor de voorstelling. Het is
niet toevallig dat Blau verwijst naar de theorie van Freud om het gegeven van
een andere afwezige, maar toch bepalende scène aan te duiden. Het begrip ‘de
andere scène’, ‘die andere Schauplatz’, ‘l’autre scène’, is een belangrijk begrip
binnen het werk van Freud en Lacan. De psychoanalytische theorie kan hier een
bijdrage leveren om de basiskenmerken van het theater te analyseren. Ze kan het
bewuste karakter van de voorstelling en de afwezige scène waarop de
voorstelling gebaseerd is, een structurele plaats geven binnen het discours over
het theater. Deze theorie kan aantonen dat iets wat inherent is aan de
theatervoorstelling, tevens aan die voorstelling ontsnapt. Of zoals Blau het
formuleert: "er ligt iets in de aard van het theater dat zich al van sinds het prilste begin
van het theater verzet heeft om theater te zijn.”198

196

“The most minimal performance is a differentiating act: fort (gone)/da (there). It is an
act which introduces (or is introduced by) an element of consciousness in the function, like “the
economic motive” - the yield of pleasure in the anxiety - of the apparently gratuitous play of
Freud’s grandson rehearsing the two-act drama of his wooden reel: the representation of a lack
which is the recovery of a loss.”(Blau 1987: 161)
197

Ook Freud maakt de link tussen de ‘mise-en-scène’ van het kind en de artistieke
ensceneringen van de volwassenen. Net als het kind beleeft de toeschouwer genot aan het zien
van ‘beheerste’ dramatische taferelen. “Laten wij er in aansluiting hierbij aan herinneren dat het
artistieke spelen en imiteren van de volwassenen, dat in tegenstelling tot het gedrag van het kind
op de persoon van de toeschouwer gericht is, hem bij voorbeeld in de tragedie de smartelijkste
indrukken niet bespaart en toch door hem als een verheven genot kan worden
beleefd.”(Freud1985c: 111) Freud komt hier nogmaals op terug in Psychopathische Figuren op het
Toneel(1942): “Het deelnemende toeschouwen bij het schouw-spel bewerkstelligt voor de
volwassenen hetzelfde als het spel voor het kind, welks tastende verwachting, de volwassene te
kunnen evenaren, op die manier wordt bevredigd.”(Freud 1982: 21)
198

“There is something in the nature of theater which from the very beginning of theater has
always resisted being theater.”(Blau 1987: 165)
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2.1. Freud: Die andere Schauplatz

W

anneer Freud in De droomduiding(1900) het begrip een ‘andere
Schauplatz’ binnenbrengt dan verwijst hij naar G.Th. Fechner’s werk Elemente der
Psychophysik uit 1889: “Hij Fechner vermoedt veeleer dat ook het toneel waarop
de dromen zich afspelen een ander is dan dat van het wakkere voorstellingsleven.”(Freud
1987b: 90) Wat verder komt Freud terug op Fechner’s gedachte: “Het
denkbeeld dat ons aldus aan de hand wordt gedaan is dat van een psychische
lokaliteit.”(Freud 1987b: 620, ik cursiveer) Freud gaat op zoek naar de
verschillende onderdelen en systemen van het psychische apparaat. Hij vermoedt
dat “deze systemen wellicht een constante ruimtelijke oriëntering ten opzichte
van elkaar zullen bezitten”(Freud 1987b: 621).199 De psychische lokaliteiten
waar Freuds theorie voornamelijk op steunt zijn het onbewuste of ‘die andere
Schauplatz’ en het bewuste. Hij verklaart de verhouding tussen deze lokaliteiten
vanuit zijn analyse van de droomvorming. Hij stelt vast dat “het onbewuste
systeem het vertrekpunt van de droomvorming is. Deze droomexcitatie zal nu
evenals alle andere gedachtenformaties het streven aan de dag leggen zich tot in
het Vbw voorbewuste voort te zetten en van daaruit toegang tot het bewustzijn
te verkrijgen.”(Freud 1987b: 626) Het bewuste en het onbewuste zijn van elkaar
gescheiden door het voorbewuste.200 Beide zijn topologisch op te vatten als twee
volledig van elkaar te onderscheiden lokaliteiten of scènes. Freud vraagt zich af
wat er gebeurt met de herinneringssporen uit het onbewuste die via het
voorbewuste bewust worden, of omgekeerd, wanneer bewuste herinneringen
verdrongen worden naar het onbewuste.201
Wanneer wij zeggen dat een voorbewuste gedachte wordt verdrongen en
vervolgens door het onbewuste opgenomen, zouden deze aan de
voorstellingssfeer van de strijd om een grondgebied ontleende beelden ons
ertoe kunnen verleiden aan te nemen dat werkelijk in de ene psychische
lokaliteit een bepaalde organisatie wordt ontbonden en door een nieuwe in de
andere lokaliteit vervangen. Deze metaforen vervangen wij door iets dat beter
met de reële stand van zaken lijkt te stroken, namelijk dat een
energiebezetting naar een bepaalde organisatie verschoven of ervan
teruggetrokken wordt, zodat het psychische produkt onder de macht van een
instantie komt te vallen of juist niet. Wij vervangen hier wederom een
topische voorstellingstrant door een dynamische; niet het psychische produkt

199

In deze tekst gaat Freud dieper in op de verschillende systemen, psychische processen
die hij reeds heeft uitgewerkt in Het ontwerp.
200

Freud definieert het voorbewuste als “een scherm tussen het systeem Obw onbewust
en het bewustzijn”(Freud 1987b: 705).
201

“Van de waarnemingen die op ons afkomen blijft in ons psychische apparaat een
spoor over dat wij ‘herinneringsspoor’ kunnen noemen.”(Freud 1987b: 622)
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is in onze ogen het beweeglijke, maar de innervatie ervan.(Freud 1987b:700701)

Met andere woorden, er is geen sprake van een verschuiving van de herinnering
van het onbewuste naar het bewuste, het is de energiebezetting die verschuift
van het onbewuste naar het bewuste of omgekeerd.
In Notie over het ‘toverblok’ (Freud 1988: 103-112) legt Freud aan de hand van
een schrijfapparaat de verhouding uit tussen de verschillende psychische
lokaliteiten en hun bezetting met herinneringen. Bewuste herinneringen hebben
op onbewust niveau hun sporen. Ook bij verdrongen herinneringen blijven de
herinneringssporen in het onbewuste bestaan. Dit gebeurt net zoals de sporen op
een toverblok. Wanneer men iets op het voorblad van het toverblok schrijft, is
dit duidelijk waarneembaar doordat het tweede blad - door de druk die er
tijdens het schrijven op uitgeoefend wordt - blijft kleven aan een onderliggende
substantie (bv. hars of was). De aangebrachte lijnen zijn dan ook, als sporen,
aanwezig in de onderliggende substantie. Wanneer men het geschrevene wil
uitwissen moet men de bovenste twee vellen van elkaar losmaken. Het bovenste
vel is wederom blanco maar de sporen van het schrijven blijven in de
onderliggende substantie aanwezig. Een volgend schrijven, op het blanco
gemaakte blad, heeft als gevolg dat de nieuw aangebrachte lijnen zich in de
onderliggende substantie gaan verbinden met de oude lijnen, net zoals de
verschillende herinneringssporen in het onbewuste associaties met elkaar
aangaan. Volgens Freud is er eenzelfde verhouding tussen het bewuste en het
onbewuste. Beide van elkaar gescheiden scènes hebben sporen die voorkomen
uit dezelfde waarnemingen. Op die manier zijn ze met elkaar verbonden. Een
bewuste herinnering bestaat volgens Freud niet op zich, ze wordt gedragen door
een geheel aan onbewuste herinneringssporen, door die ‘andere Schauplatz’.
2.2. Lacan: de andere scène, de scène van de betekenaars

Wanneer

Lacan het begrip ‘l’autre scène’ of ‘die andere Schauplatz’
gebruikt, verwijst hij zowel naar de droomtheorie van Freud als naar de theorie
van Fechner.202 Het wordt ook meteen duidelijk dat Lacan de andere scène of
het onbewuste, net zoals de rest van zijn theorie niet los kan zien van de taal.
Voor Lacan is: "het onbewuste ... het discours van de Ander”.203 Het onbewuste
is gestructureerd als de taal. De wetten die gelden voor de andere scène zijn
dezelfde als de wetten van de taal, van de symbolische orde. Vandaar dat Lacan
stelt: “We zeggen dat deze “andere plek” gezocht moet worden binnen de

202

Lacan verwijst in zijn oeuvre verschillende keren naar het begrip ‘autre scène’, ‘die
andere Schauplatz’ of ‘scène primitive’. (Lacan 1978: 208), (Lacan 1998: 106, 357), (Lacan 1996:
3/12/1958), (Lacan 2004: 43, 121-124), (Lacan 1973: 55, 62, 67), (Lacan 2000: 50), (Lacan
1966: 548, 685, 689, 799).
203

“... l’inconscient, c’est le discours de l’Autre.”(Lacan 1966: 379)
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structuur van de betekenaar zelf.”204 De scène van de betekenaars valt niet te
ensceneren omdat het de scène zelf is. Lacan omschrijft ‘de andere scène’ in zijn
bekende stijl:
Deze plaats, die geen naam heeft ... deze plaats die eigenlijk de andere scène is
want het is deze waarop je de realiteit ziet ... ontstaan ... als een decor. En je weet
dat het niet datgene is dat zich aan de andere kant van het decor bevindt, dat de
waarheid is en dat, als je daar bent, dat jij het bent die achter het decor staat en die
iets raakt dat verder reikt in de relatie van de realiteit met alles dat die omvat.205

Hij plaatst het begrip ‘de andere scène’ binnen een theatraal begrippenkader. De
andere scène, de scène van betekenaars draagt het decor, een geheel van
(symbolische, imaginaire of fantasmatische) constructies die de realiteit
uitmaken. De waarheid is dat de scène waarop de realiteit ontstaat steeds
getekend is door een tekort. In de symbolisering, in de realisatie van het decor,
gaat ‘iets’, het object a, verloren. De betekenaar is namelijk altijd de representatie
van het ding en kan nooit met het ding samenvallen. Let wel, het object a is niet
de waarheid van de scène van betekenaars, het is er het afvalproduct van.
Vandaar dat Lacan kan stellen dat de waarheid zich niet achter het decor
bevindt.
Het subject moet zich tijdens zijn ontwikkeling positioneren tegenover de
andere scène. De definitieve fase van de subjectwording is de symbolische
identificatie waarbij het kind zich inschrijft in de taal als symbolische orde, in de
Ander. Het neemt tijdens deze symbolische identificatie zijn plaats in tegenover
de andere scène of de Ander. Het subject bestaat dan enkel door zijn verhouding
met ‘de andere scène’, door zijn verhouding met de Ander. Dit houdt in dat de
Ander altijd aanwezig zal zijn in het spreken van het subject maar dat het steeds
het ‘ik’ is van het subject dat spreekt.
2.3. Freud: het psychopathologische drama, een drama op het niveau van
het onbewuste

D

oor zijn ontdekking van het onbewuste kan Freud een onderscheid
maken tussen het psychologische drama en het psychopathologische drama:
het psychologische drama ontwikkelt zich tot het psychopathologische drama,
wanneer niet langer het conflict tussen twee nagenoeg evenzeer bewuste

204

“Nous disons que cet “autre lieu” est à chercher dans la structure du signifiant luimême.”(Lacan 1996: 83)
205

“Cette place, qui n’a pas de nom ... cette place qui est à proprement parler l’autre
scène parce que c’est celle où vous voyez la réalité ... naître ... comme un décor. Et vous savez
que ce n’est pas ce qui est de l’autre côté du décor qui est la vérité et que si vous êtes là, devant la
scène, c’est vous qui êtes à l’envers du décor et qui touchez quelque chose qui va plus loin dans la
relation de la réalité à tout ce qui l’enveloppe.”(Lacan 2000: 50)
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impulsen, maar het conflict tussen een bewuste en een verdrongen impuls de
bron is van het lijden, waaraan wij deelnemen en waaruit wij worden geacht
lust te betrekken.(Freud 1982:25)

Om te spreken over een psychopathologisch drama moet de voorstelling aan
enkele voorwaarden voldoen. Freud neemt de voorstelling van Hamlet als
voorbeeld.
Ten eerste krijgt de toeschouwer de mogelijkheid om in het begin van de
voorstelling zich te identificeren met de held. Deze identificatie met de held
verschaft de toeschouwer genot en laat hem toe mee te leven met het conflict
van de held. Toch zijn er aan deze identificatie enkele voorwaarden verbonden.
De toeschouwer zal zich pas identificeren met de held wanneer hij weet dat het
drama dat hij zal zien een illusie is.
Daarom geldt als voorwaarde voor zijn genot de illusie, dat wil zeggen dat het
leed wordt verzacht door de zekerheid dat het ten eerste iemand anders is die
daar op het toneel handelt en lijdt, en dat het ten tweede toch maar een spel is
waaruit geen schade voor zijn persoonlijke veiligheid kan voortvloeien.(Freud
1982: 22)

Het is ook van belang voor het identificatieproces dat Hamlet pas tijdens het
verloop van het drama ziek wordt.
Ten tweede is het conflict waaronder de held lijdt voor de toeschouwer
herkenbaar:
De verdrongen impuls behoort tot de soort impulsen die bij ons allen op
gelijke wijze is verdrongen en waarvan de verdringing tot de grondslagen van
onze persoonlijke ontwikkeling behoort, terwijl de situatie in het stuk juist
deze verdringing aan het wankelen brengt. Door beide voorwaarden valt het
ons gemakkelijk ons in de held terug te vinden; wij kunnen aan hetzelfde
conflict ten prooi vallen, ....(Freud 1982: 26)

Ten derde, het theaterstuk benoemt niet expliciet het conflict dat Hamlet
doormaakt waardoor “ook bij de toehoorder de aandacht is afgewend van het
proces dat zich in hem voltrekt en hij door gevoelens wordt aangegrepen in
plaats van dat hij zich rekenschap geeft”(Freud 1982: 26). Het expliciet
benoemen van het conflict zou weerstand kunnen veroorzaken bij de
toeschouwer. Door het conflict onbenoemd te laten moet de toeschouwer het
zelf aanduiden en verwoorden. Een drama dat aan deze voorwaarden voldoet
kan de toeschouwer bewust maken van zijn verdrongen impulsen.
Freud geeft aan het theater een bewustmakende functie: het
psychopathologische drama moet de toeschouwer bewust maken van zijn
onbewuste, van de invloed van zijn driften en lusten op zijn leven. Met andere
woorden het theater moet het individu confronteren met wat hij is, een
driftwezen dat zijn driften heeft moeten verdringen om binnen een samenleving
te kunnen functioneren. Een identificatie met het conflict van de held stelt de
toeschouwer in staat om eventjes deze verdrongen driften te aanschouwen. Deze
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bewustmakende functie die Freud omschrijft als het belangrijkste aspect van het
psychopathologische drama, is volgens mij de politieke dimensie van het drama.
De verdrongen structuur van het individu krijgt een scène. Het drama toont dat
er aan de basis van elk conflict, van elk onbehagen, een driftstructuur werkzaam
is die verdrongen moet blijven indien het individu zichzelf niet wil vernietigen.
Een theatervoorstelling geeft de toeschouwer de gelegenheid te kijken naar het
drama dat zich afspeelt wanneer de held in conflict gaat met zijn verdrongen
driften. Deze confrontatie kan bij de toeschouwer een katharsiseffect
veroorzaken.
Een theatervoorstelling kan door “‘vrees en medelijden’ te wekken, een
‘zuivering van de affecten’ teweeg te brengen” (Freud 1982: 21). Dit zuiverend
effect op de toeschouwer is het resultaat van “de ontsluiting van bronnen van
lust of genot in ons gevoelsleven”(Freud 1982: 21). Het drama dat katharsis
veroorzaakt toont dat achter de bewuste wereld nog een andere scène werkzaam
is, die van de driften en de lusten, het onbewuste. Een theatervoorstelling kan
eventjes de sluier die het onbewuste afdekt optillen. Het is dit ‘eventjes optillen’
dat de toeschouwer raakt en dat katharsis bij hem veroorzaakt. Het is deze
beweging die de toeschouwer wijst op het bestaan van een andere scène.
De doelstelling die Freud aan het theater toekent verschilt mijns inziens met
die van Artaud. Zowel Artaud als Freud wijzen op het bestaan van het
verdrongene: bij Artaud het echte leven, de oerconflicten, bij Freud het
onbewuste. Artaud wil het verdrongene bewust maken. Meer nog, hij schrijft
aan het verdrongene een ultiem waarheidskarakter toe, dit in tegenstelling tot
Freud. De ‘andere Schauplatz’ is volgens Freud niet de echte en waarachtige
versie van de bewuste wereld. Het is een andere psychische lokaliteit waarin de
herinneringen haar spoor achterlaat. Het onthullende karakter van het theater
legt Freud dan ook enkel in het bewust maken van de aanwezigheid en de
invloed van het onbewuste.
2.4. Lacan: ‘het drama van het verlangen’

In Le désir et son Interprétation (Lacan 1996:

255-392) maakt Lacan een
uitgebreide analyse van Hamlet. Hij omschrijft het drama als volgt: “wat De
Tragedie van Hamlet, prins van Denemarken, zo opmerkelijk maakt, is dat het in
essentie de tragedie van het verlangen is.”206 In L’angoisse (Lacan 2004: 45-49)
brengt hij deze analyse opnieuw ter sprake. Lacan grijpt er terug naar de scène
van de ‘mouse-trap’ en de grafscène van Ophelia.
Met behulp van een theatervoorstelling wil Hamlet koning Claudius, als de
moordenaar van zijn vader ontmaskeren. Hij wil hiermee het bewustzijn van de
koning bespieden. Wanneer de toneelspelers de moord in een pantomime

206

“... ce qui distingue La Tragédie d’Hamlet, prince de Danemark, c’est essentiellement
d’être la tragédie du désir.” (Lacan 1996: 271)
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nabootsen valt er geen reactie bij de koning te bespeuren. Pas wanneer ze het
toneelfragment herhalen in een gesproken versie wordt de koning kwaad. Hij
maakt een eind aan de door Hamlet opgezette voorstelling. Hamlet ontmaskert
hiermee koning Claudius als de moordenaar.
Volgens Lacan is er in dit fragment meer aan de hand. Hamlet zet in zijn
voorstelling niet een broedermoord op scène. De moordenaar uit Hamlets
voorstelling is de neef van de koning en niet de broer. Vandaar dat Lacan kan
stellen: "Datgene wat Hamlet representeert op de scène, het is dus, uiteindelijk,
zichzelf, die de misdaad begaat waarover het gaat.”207 Hamlet zet hier onbewust
de moord in scène die hij zelf wil maar niet kan uitvoeren. Met deze
geënsceneerde moord wil hij volgens Lacan niet alleen zijn vader wreken, maar
in eerste instantie het verlangen van zijn moeder voor zichzelf terugwinnen.
Hamlet verlangt er naar de duele relatie met zijn moeder te herstellen. Maar
wanneer de koningin aan Hamlet de vraag stelt wat ze moet doen dan
antwoordt hij dat ze zijn verlangen niet mag volgen.208 Het voorstel dat zijn
moeder koning Claudius zou verlaten maakt hem zelfs bang. Het herstel van de
duele relatie met zijn moeder zou Hamlets vernietiging betekenen.
Wat zich hier afspeelt is onmiskenbaar een enscenering van de eerste fase
van het oedipuscomplex. Hamlet wil de vader doden om de moeder voor zich
alleen te hebben. Maar Hamlet kan de geliefde van zijn moeder enkel imaginair
vermoorden wil hij als subject zijn draagvlak niet verliezen. De tweede fase van
het oedipuscomplex, de identificatie met het verlangen van de Ander speelt zich
volgens Lacan af tijdens de grafscène van Ophelia. Hamlet identificeert zich hier
met het object van verlangen van Laërtes, namelijk Ophelia.209 In de rouw van
Laërtes herkent Hamlet zijn verlangen, een verlangen naar een onmogelijk te
bereiken object. Pas na deze dubbele imaginaire identificatie, eerst met zijn
verlangen de vader/koning te vermoorden, dan met een onmogelijk object van
verlangen, Ophelia, is Hamlet in staat om te vechten en om zijn plaats te
veroveren.
Deze twee belangrijke scènes uit Hamlet zijn voor Lacan voorbeelden van
twee soorten imaginaire identificaties. De eerste imaginaire identificatie speelt zich af

207

“Ce que Hamlet fait représenter sur la scène, c’est donc, en fin de compte, lui-même,
accomplissant le crime dont il s’agit.”(Lacan 2004: 46)
208

“KONINGIN
Wat moet ik doen?
HAMLET
In geen geval wat ik u zeg te doen.
Laat de opgeblazen koning weer in ’t bed ....”
(III.4)(Shakespeare 1987: 1006)

209

Dit is een situatie die aantoont dat het verlangen van het subject altijd haar grond
vindt in een identificatie met het verlangen van de Ander. Of zoals Lacan het op verschillende
plaatsen definieert als: ‘le désir de l’homme, c’est le désir de l’Autre’.

123

E EN PSYCHOANALYTISCHE KIJK OP DE POLITIEKE DIMENSIE VAN HET THEATER

op het moment van de theatervoorstelling. Hamlet ensceneert in de mouse-trap
het ideaal-ik of het spiegelbeeld waarmee hij zich dan identificeert: "Er is de
identificatie met i(a), het spiegelbeeld zoals het ons gegeven wordt tijdens het toneel
op het toneel”.2 1 0 De tweede imaginaire identificatie speelt zich af tijdens de
grafscène. Lacan omschrijft die als:
en er is de nog mysterieuzere identificatie - waarvan het enigma daar de eerste
ontwikkeling begint te vinden - met het object van het verlangen als zodanig,
a, zo, aangewezen zonder enige ambiguïteit in de Shakespeariaanse
articulatie.211

Deze grafscène is Hamlets retroactieve herkenning van zijn object van
verlangen. Deze scène is de enscenering van de structuur van het subject en zijn
complexe verhouding met het object van verlangen.
Het object van verlangen blijft steeds onzichtbaar of gesluierd. Het kan zich
slechts tonen in een enscenering van het verlangen die zich situeert rond het
object. Het verlangen om het object van verlangen te bezitten is de motor voor
deze fantasmatische enscenering. Het subject identificeert zich in deze tweede
imaginaire identificatie niet met het object zelf. Iets wat trouwens onmogelijk is.
Deze tweede identificatie is een fantasmatische identificatie, met andere woorden,
een identificatie met een in scène gezette verhouding tussen het subject en het
object a.
Wanneer Lacan in zijn oeuvre teruggrijpt naar het theater dan is het steeds
vanuit de hoedanigheid dat het theater er is om de wereld te representeren. Het
theater toont de aanwezigheid van een niet-toonbare object van verlangen. Het
toont dat aan elke representatie, elke voorstelling, een object van verlangen
voorafgaat. Een object dat zich enkel kan tonen in een fantasmatische
enscenering. Het is naar mijn mening de politieke functie van het theater om te
analyseren en te tonen, dat wat de wereld ultiem draagt, decentreert en
perverteert, precies dit verdrongen, afgedekt of miskend object van verlangen is.
Het fantasma kan men in deze context dan ook beschouwen als een primaire
theatrale scène waarin het gecastreerde subject zich verhoudt tegenover het
onbereikbare object van verlangen.

210

“Il y a l’identification à i(a), l’image spéculaire telle qu’elle nous est données lors de la
scène sur la scène ...”(Lacan 2004: 48, ik cursiveer).
211

“... il y a l’identification plus mystérieuse dont l’enigme commence d’être là
développée, à l’objet du désir comme tel, a, désigné comme tel dans l’articulation
shakespearienne sans aucune ambiguïté, ...”.(Lacan 2004: 48).
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2.5. De politieke dimensie van ‘het drama van het verlangen’

I

n Freuds theorie over het drama staat het onbewuste centraal, in Lacans
theorie datgene waaraan het onbewuste een scène biedt, met name het
verlangen. Lacan blijft daar steeds weer op hameren.
Het gaat erom om op alle lagen naar de functie van het verlangen te zoeken en
geen enkele van die lagen kan zich ontdoen van de repercussies die ze heeft op
alle andere en van een intiemere solidariteit, die zich manifesteert bij de
fundering van het subject in de Ander aan de hand van de betekenaar.212

Wat er zich op en tussen de verschillende scènes/lagen afspeelt noemt Lacan
“het drama van het verlangen”213 .
Vanuit Lacans theorie definieer ik de politieke dimensie van het theater als
dat aspect van het theater dat ruimte geeft aan ‘het drama van het verlangen’. Er
is in de theatervoorstelling een niet-toonbaar object aanwezig dat de andere
scènes ontwricht namelijk, het object van verlangen. De toeschouwers worden
tijdens de voorstelling met de aanwezigheid van dit object geconfronteerd en
moeten zich ertegenover verhouden. Deze verhouding wordt duidelijk wanneer
de toeschouwer zich identificeert met het gebeuren op de theaterscène. Freud
heeft het over een identificatie met de held. Deze identificatie geeft de
toeschouwer toegang tot het zien en meebeleven van het conflict van de held
met zijn onbewuste. Lacan spreekt in L’angoisse over twee imaginaire
identificaties. Vertaald naar de relatie tussen de toeschouwer en de voorstelling
kunnen we stellen dat de toeschouwer zich eerst identificeert met een ideaalbeeld,
de held. Daarna, tijdens het verloop van het drama - en dit enkel indien er
sprake is van een decentrering van het ideaalbeeld binnen het drama - wordt de
toeschouwer geconfronteerd met een tekort in dit ideaalbeeld. De held verlangt
naar een opvulling van dit tekort, naar een oplossing voor het conflict waarin hij
zich bevindt. Rond dit verlangen creëert hij een fantasmatische scène. De
toeschouwer volgt de held en identificeert zich dan ook met deze fantasmatische
scène. Tijdens deze tweede identificatie confronteert de toeschouwer zich met de
verlangenstructuur van de held, met het drama van zijn verlangen, met de
onoplosbaarheid ervan.214 Deze confrontatie toont de toeschouwer dat het object
212

“Il s’agit à tous les niveaux, de repérer quelle est la fonction du désir et aucun d’entre
eux ne peut se séparer des répercussions qu’il a sur tous les autres, et d’une solidarité plus intime,
celle qui s’exprime dans la fondation du sujet dans l’Autre par la voie du signifiant; ...”(Lacan
2001: 305-306)
213

“... le drame du désir ...”(Lacan 2004: 281)

214

Vele theatervoorstellingen hebben enkel als opzet een ideaalbeeld aan te bieden aan
de toeschouwers. De makers hebben niet de bedoeling om dit ideaalbeeld aan te tasten. Het hoeft
dan ook geen betoog dat er tijdens deze voorstellingen geen sprake is van een verschuiving van
een eerste naar een tweede imaginaire identificatie. De toeschouwer wordt in zulke voorstellingen
niet geconfronteerd met een ‘held in conflict’, het onoplosbaar verlangen van de held. Op die
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van verlangen waarnaar hij als individu streeft nooit reëel gevat kan worden.
Net als de held is ook voor de toeschouwer het fantasma een laatste manier om
uitdrukking te geven aan hoe hij zich positioneert tegenover het tekort, het
object van verlangen. Via de herkenning van het fantasma van de held
confronteert de toeschouwer zich met zijn eigen fantasmatische invulling van
het object van verlangen. Dit herkenningsmoment is het politieke moment bij uitstek.
Een moment dat de toeschouwer decentreert maar waar hij ook genot aan
beleeft. Lacan noemt dit in navolging van Aristoteles een katharsismoment.
Dit katharsismoment is de confrontatie met het verlangen. Tijdens zijn
uitvoerige bespreking van Hamlet legt Lacan er de nadruk op dat de emoties die
een theatervoorstelling bij het publiek teweegbrengen het resultaat zijn van een
confrontatie met hun eigen verlangen:
Als we geraakt worden door een toneelstuk, dan is dat niet door de
weerspiegeling van de gedane moeite of van wat een schrijver onbewust laat
gebeuren, maar is het omwille, en ik herhaal het, van de
ontwikkelingsdimensies, de ruimte die het aanbiedt om wat strikt genomen bij
ons verborgen zit als verhouding tot onze verlangens duidelijk te maken.215

Deze confrontatie geeft een zeker zuiverend effect dat genot met zich
meebrengt.216 Een genot dat zich aan gene zijde bevindt van een
allesvernietigende genot, een genot dat dus een ‘fantasmatisch genot’ is.
De politieke dimensie van het theater is mijns inziens precies het tonen van
de constante decentrerende en perverterende aanwezigheid van ‘het drama van
het verlangen’, terwijl het tegelijkertijd de onmogelijkheid aantoont om dit
‘drama’ reëel te vatten. De theaterscène geeft op die manier het nietbevredigbaar verlangen of het oertrauma een plaats daar waar het in zijn
primaire theatrale enscenering, het fantasma, direct verdrongen werd en nooit
bewust werd.
In de drie hierop volgende hoofdstukken zal ik op zoek gaan naar de
politieke dimensie binnen drie specifieke theatervoorstellingen.

manier botst de toeschouwer dan ook niet op ‘zijn’ of ‘haar’ fantasmatische verhouding met het
‘drama van verlangen’.
215

“Si nous sommes émus par une pièce de théâtre, c’est n’est pas en raison de ce qu’elle
représente d’efforts difficiles, de ce qu’à son insu un auteur y laisse passer, c’est en raison, je le
répète, des dimensions du développement qu’elle offre à la place à prendre, pour nous, ce qu’à
proprement parler recèle en nous notre propre rapport avec notre propre désir.”(Lacan 1996:
301)
216

Lacan legt er de nadruk op dat hij het zuiverende aspect van de katharsis leest als
“purification” en niet in de betekenis van een medische “purgation”(Lacan 1986: 287).
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Hoofdstuk 4:
Diep in het bos of de ‘Dutroux-opera’
1. Verantwoording keuze stukken
1.1. De contextbepaling

In de volgende drie hoofdstukken ga ik de theoretische uiteenzetting over
de politieke dimensie van het theater en over de verhouding tussen ‘politiek’ en
‘theater’ toepassen op en verder uitwerken aan de hand van drie voorstellingen.
Om dit concreet uit te werken en om een vergelijking tussen enkele
voorstellingen te maken, kies ik voor voorstellingen die binnen eenzelfde context
gecreëerd en uitgevoerd zijn.
Luk Van den Dries benadrukt het belang van een duidelijke
contextbepaling van een voorstelling. In Omtrent de opvoering stelt hij dat men,
om een voorstelling te kunnen interpreteren, zeker de context moet kennen. Hij
maakt binnen zijn analysemodel een onderscheid tussen vijf contextringen. De
buitenste ring, het klimaat, vormt de “socioculturele context”(Van den Dries,
2001: 83). Deze ring bevat de algemeen culturele, politieke en ideologische
aspecten van de maatschappij die invloed kunnen uitoefenen op de voorstelling.
De op een na buitenste ring, het landschap, bakent de theaterpraktijk in al haar
geledingen (artistiek, economisch, juridisch, enz.) af. De middelste ring, de typus,
staat voor “het geheel aan conventies die eigen zijn aan een bepaalde
stijlperiode.”(Van den Dries, 2001: 84) De volgende ring is de corpus. In deze fase
gaat men na in welke mate en op welke manier het gezelschap dat de
voorstelling produceert, of nog meer specifiek een speler uit die voorstelling of
de regisseur, een belangrijke rol speelt in de verwachtingen van de toeschouwer.
De tekst: het geheel van tekst- of tekenmateriaal, bestaande uit de pre-tekst (de
dramatekst of andere teksten waarop de voorstelling wordt gebaseerd), de
intertekst (teksten die het geheel kunnen ondersteunen of omkaderen) en de
opvoering (het geheel van tekens waaruit de voorstelling is opgebouwd), vormt
de laatste contextcirkel.217 Van den Dries benadert de opvoeringsanalyse vanuit
een pragmasemiotisch model waarbij de contextbepaling het uitgangspunt
vormt voor het betekenisgevend proces binnen het theatrale gebeuren. Ook
Mieke Bal benadrukt vanuit de narratologie het belang van de “buitentekstuele

217

Een uitvoerige bespreking van de contextkringen het klimaat en de tekst zijn
noodzakelijk binnen de probleemstelling van dit onderzoek; een verdere analyse van het
landschap, de typus en het corpus daarentegen niet. Het is hier niet de bedoeling om de
voorstellingen te plaatsen binnen de algemene theaterpraktijk of een bepaalde stijlperiode.
Slechts sporadisch wordt een voorstelling gekaderd binnen het werk van één bepaald
theatermaker of- gezelschap.
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situatie, de werking van de werkelijkheid in het verhaal, voor zover die
meespeelt in het verhaal.”(Bal 1980: 89)
Ook wie van die relatie tussen tekst en context geen apart onderzoeksdoel wil
maken kan er toch moeilijk onderuit dat de directe of indirecte bekendheid
met de context bij sommige personages in belangrijke mate bijdraagt tot hun
inhoud. (Bal 1980: 89)

Vanuit de wetenschap dat het klimaat zo’n belangrijke invloed kan
uitoefenen op een voorstelling, kies ik voor drie voorstellingen die binnen
eenzelfde politieke en maatschappelijke context gecreëerd en gespeeld werden,
namelijk in België na 15 augustus 1996 of België na de arrestatie van Marc
Dutroux. De zaak Dutroux wordt algemeen gezien als één van de gruwelijkste
misdrijven waarin seksueel misbruik van en moord op kinderen centraal staan.
De drie uitgekozen stukken zijn zeer duidelijk te plaatsen binnen deze context.
Alle drie de producties handelen over seksueel misbruik, het thema dat door de
Dutroux-affaire - zeker in België - zeer beladen is geworden.
De eerste productie Diep in het Bos (1999) is gebaseerd op de zaak Dutroux
zelf en haar politieke gevolgen. Deze productie is van de hand van Eric De
Volder (tekst, vormgeving en regie) en van Dick Van der Harst (compositie en
muzikale begeleiding). De acteursploeg bestaat uit zeven vrouwen: Paola
Bartoletti (Jonksken), Brenda Bertin (Vrouwe), Graziella Boggiano (Mie), Leen
De Veirman (Kolleken), Merel de Vilder Robier (Meisken), Carla Hoogewijs
(Peyne) en Ineke Nijsen (Madam). Deze voorstelling is van Het muziek Lod in
coproductie met Limelight en Kunstencentrum Vooruit en ging in première op 20
november 1999 te Gent.
De andere twee producties Aars! (2000) en Asem (2001) - beide met het
thema ‘incest’ - staan ogenschijnlijk los van deze affaire maar kunnen, zo kort na
de gebeurtenissen, niet losgekoppeld worden van deze specifieke context, noch
door de makers, noch door de toeschouwers. De tekst van Aars! (Anatomische
studie van de Oresteia) is van de hand van Peter Verhelst. Verhelst en Luk Perceval
bewerkten die samen ten behoeve van de voorstelling. Perceval is de regisseur.
Diane Belmans (Klytaemnestra), Katrien Meganck (Elektra), Wim Opbrouck
(Agamemnon), Stefan Perceval (Orestes) en de muzikant Eavesdropper vertolken
de personages. De voorstelling is van Het Toneelhuis en ging in première op het
Holland Festival in Amsterdam, op 11 juni 2000. Asem is ook een productie van
Het Toneelhuis in regie en bewerking van Luk Perceval. De tekst is van Thomas
Jonigk, de vertaling van Jan Van Dyck. De personages worden vertolkt door
Inge Paulussen (Petra), Jan Bijvoet (Erwin), Veerle Eyckermans (Karin), Pepijn
Caudron (Paul), Katelijne Damen (Magda), Lorenza Goos (de dokteres) en Luk
D’heu (Karl). Deze productie ging in première op 20 september 2001 te
Antwerpen.
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1.2. Het klimaat: De zaak Dutroux

D

e datum 15 augustus 1996 staat in het geheugen gegrift van elke Belg.
Twee jonge meisjes, Laetitia Delhez en Sabine Dardenne worden teruggevonden
in een verborgen kelder van één van de huizen van Marc Dutroux. Deze
gebeurtenis vormt het begin van een reeks verwikkelingen die de Belgische staat
en zijn inwoners grondig door elkaar schudt. Kort nadat de twee meisjes waren
teruggevonden, ontdekte de politie de lichamen van vier verdwenen kinderen:
op 17 augustus die van Julie en Melissa, beiden 8 jaar oud en vermist sinds 9
augustus 1995 en op 3 september die van An en Eefje, respectievelijk 17 en 19
jaar oud en vermist sinds 22 augustus. Allemaal waren ze het slachtoffer
geworden van Dutroux. De euforie over de geredde kinderen werd direct
overschaduwd door de ontzetting over de vermoorde kinderen. Het is dan ook
niet te verwonderen dat tot op heden de gemoederen nog steeds zeer vlug verhit
zijn wanneer het over de “Dutroux-affaire” of over de persoon Marc Dutroux
gaat. Deze man is het symbool van het kwaad geworden. De onbekende
kinderlokker, waarvoor elk kind gewaarschuwd wordt, heeft een collectieve
naam en een gezicht gekregen.
De media brachten tijdens de eerste maanden na de gruwelijke
ontdekkingen dagelijks verslag uit van de voortgang in het onderzoek en de
problemen die zich daarbij voordeden. De verschillende Vlaamse en Waalse
radio- en televisiezenders besteedden zeer veel zendtijd aan de gebeurtenissen en
aan achtergrondinformatie. Kindermisbruik, incest, seksueel geweld waren in
die periode de meest besproken items. Er bleek een collectieve behoefte te
ontstaan, of de media creëerden die, om deze moeilijk bespreekbare thema’s in
het openbaar te behandelen. Dit waren hoogtijdagen voor de media die, zoals
later zal blijken, een zeer belangrijke rol hebben gespeeld in het verloop van de
gebeurtenissen en de politieke gevolgen ervan.
Geleidelijk werd duidelijk dat in het onderzoek naar de verdwenen meisjes
de fouten zich hadden opgestapeld. De Belgische bevolking was geschokt dat
men zoveel en zo grote blunders had kunnen maken. Eén van de grootste
fiasco’s in het hele onderzoek was operatie Othello. Deze operatie had als doel
Dutroux in de gaten te houden. De rijkswacht was bijvoorbeeld op de hoogte
van de verbouwingen die Dutroux had uitgevoerd in zijn kelder. Informanten
hadden die bevestigd en hadden ook verteld dat Dutroux van plan was om jonge
meisjes te ontvoeren en op te sluiten in die kelder. Op 13 en 19 december 1995
liet het gerecht huiszoekingen verrichten in het huis van Dutroux in Marcinelle.
Julie en Melissa waren op deze twee tijdstippen aanwezig in een verborgen
kelder van dit huis, maar werden niet ontdekt. Doordat de huiszoekingen niets
opleverden en doordat de informatie waarover de verschillende diensten
beschikten niet gebundeld werd, zag men geen reden om operatie Othello nog
voort te zetten. Het dossier werd geklasseerd en Dutroux werd niet langer in de
gaten houden.
Deze blunders vroegen om een reactie uit de politiek. In dit kader werd de
parlementaire onderzoekscommissie-Dutroux (de commissie-Dutroux)
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opgericht. Deze commissie had als taak na te gaan wat er in deze zaak allemaal
misgelopen was. Een eerste probleem bleek de zogenaamde ‘politie-oorlog’. De
blunders die waren begaan bij het onderzoek en bij politie-acties waren
veroorzaakt door een grondig gebrek aan communicatie tussen de verschillende
politiediensten onderling, tussen politie en rijkswacht en tussen politie en
justitie. Iedere afdeling opereerde op haar eigen wijze, zonder resultaten,
conclusies of vragen mee te delen aan de andere afdelingen die ook met het
onderzoek bezig waren.
Frustratie, rivaliteit en incompetentie hebben de justitiepaleizen en
politiekazernes jarenlang lam gelegd. Nu iedereen de ‘politieoorlog’ live heeft
kunnen volgen, heeft de aanpak van die problemen de hoogste prioriteit
gekregen.(Winckelmans 1996: 10)

De commissie-Dutroux bracht deze wantoestanden aan het licht en dit leidde
tot een algehele politiehervorming waarbij rijkswacht en politie opgingen in een
eenheidscorps.218 Dit voorbeeld van de politie-hervorming toont aan dat de zaak
Dutroux was uitgegroeid tot veel méér dan een juridisch dossier; het was een
zaak geworden met grote politiek-maatschappelijke implicaties.
De commissie-Dutroux verrichtte haar onderzoek in grote openheid:
onderzoek en ondervragingen geschiedden voor een groot deel in aanwezigheid
van publiek en media. Van de 351 vergaderuren van de commissie-Dutroux
waren er 206 met open deuren.(Winckelmans 1996: 16) De openbare omroep
zond ondervragingen van betrokkenen live uit. Zo kon de Belgische bevolking
de vorderingen van de onderzoekscommissie rechtstreeks volgen.
Het onderwerp, de openbaarheid van het onderzoek en de aandacht die de
media er aan besteedden, maakten dat de bevolking zich emotioneel zeer
betrokken voelde bij deze gebeurtenissen. Die betrokkenheid kwam het
duidelijkst tot uiting in de Witte Mars. Op 20 oktober 1996 verzamelden zich
300.000 mensen in het centrum van Brussel om lucht te geven aan hun
verontwaardiging over het zogenaamde ‘Spaghetti-arrest’. In september van dat
jaar waren onderzoeksrechter Connerotte en procureur Bourlet uitgenodigd op
een etentje voor de vrijwilligers die hadden meegewerkt aan de zoektochten naar
Laetitia. Connerotte en Bourlet werden door de bevolking op handen gedragen
omdat zij in deze zaak, die al zo lang aansleepte en zo gevoelig lag, bijzonder
consciëntieus en daadkrachtig te werk gingen. Toen zij nu op het feestje
aankwamen, bleken ook Sabine en Laetitia daar aanwezig te zijn. Omdat zij
hierdoor in een deontologisch problematische situatie terechtkwamen, zijn
beiden zeer snel weer vertrokken. Maar door een foto in de pers raakte het
voorval bekend. De advocaat van Dutroux stapte inderdaad naar het Hof van
Cassatie met een verzoekschrift tot wraking van de onderzoeksrechter
Connerotte wegens gewettigde verdenking van partijdigheid. Wat niemand ooit

218

Ik ga hier niet verder in op andere politieke hervormingen die het gevolg zijn van dit

gebeuren.
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verwacht had gebeurde: het hof van Cassatie bepaalde dat Connerotte moest
worden vervangen door een andere onderzoeksrechter. Het protest van de
bevolking dat hierop volgde was enorm. Binnen bedrijven werd het werk
spontaan neergelegd en scholieren verlieten de scholen, maar het protest haalde
niets uit. De procureur-generaal van het Hof van Cassatie, Eliane Liekendael
wees er op dat in het belang van het verdere onderzoek de wet moest worden
gevolgd. Hierop riep de moeder van het toen nog vermiste meisje Elisabeth
Brichet, gesteund door andere ouders van vermiste kinderen, de Belgen op om
massaal naar Brussel te komen voor een bijeenkomst: ‘de Witte Mars’.219 Deze
mars was een oproep aan de politiek en de justitie om hun taken diep-serieus te
nemen.
Het politieke maatschappelijke klimaat werd volledig bepaald door de zaak
Dutroux en afgeleiden van die zaak. Ook in de media was deze zaak
allesoverheersend. Tegelijkertijd verscheen er een aantal boeken waarin
uitgebreid verslag werd gedaan van de gebeurtenissen.220 Het boek van Fernand
Tanghe Het Spaghetti-arrest vormt hierop een uitzondering. Hij behandelt de
zaak vanuit zijn visie als jurist en filosoof. Naast het gebeuren zelf, bespreekt hij
ook de verdedigingsmechanismen die bepaalde groepen (juristen, intellectuelen,
etc.) plots hanteerden om mogelijke politieke, juridische of maatschappelijke
verschuivingen, veroorzaakt door het luide protest van de ‘gewone’ burger, te
voorkomen.
Dat het hele gebeuren de hele maatschappij aantastte werd na korte tijd
zeer duidelijk. Ook de in die periode gecreëerde voorstellingen kunnen niet
losgekoppeld worden van het totale politieke en maatschappelijke klimaat,
zeker niet wanneer deze geschiedenis of een deelaspect ervan in de voorstelling
terugkeert.

2. Diep in het bos: de opvoering, een bespreking

Omwille van de uitgesproken en beladen problematiek van de gekozen
voorstellingen wil ik hier toch een duidelijk onderscheid maken tussen wat
getoond wordt, wat er aan de basis ligt van de opvoeringen enerzijds en de
perceptie door de recensenten en mijn analyse van de voorstellingen anderzijds.
Om de verschillende punten van de opvoering te bespreken baseer ik me
grotendeels op de vragenlijst van Patrice Pavis uit Semiotik der
Theaterrezeption.(Pavis 1988: 101-102) Deze vragenlijst is een goed uitgangspunt
om de verschillende onderdelen van een opvoering apart te behandelen.

219

In juli 2004 werd het lijk van Elisabeth Brichet teruggevonden in Noord-Frankrijk.
Ze was één van de - vermoedelijk dertien (of meer) - slachtoffers van de Franse pedofiel en
seriemoordenaar Michel Fourniret. In de zomer van 2004 werden België en Frankrijk dus
opnieuw opgeschrikt door een pedofiliezaak.
220

Ik verwijs hier naar de boeken van Winckelman, Bouffioux, Morren en De Mulder,

en Tanghe.

133

D IEP IN HET BOS OF DE ‘D UTROUX - OPERA’

Hierdoor is het mogelijk om het onderscheid te behouden tussen de bespreking
van een opvoering en de analyse van een voorstelling.221 Ik ga per voorstelling
verschillende vragen uitgebreid beantwoorden zodat lezers die de voorstellingen
niet gezien hebben zich er een voldoende beeld over kunnen vormen. Hierbij zal
ik ook uitgebreid citeren uit de opvoeringstekst.
2.1. Het scènebeeld/decor

Het scènebeeld bevat een licht verhoogd, vierkant speelvlak bestaande uit
een houten plankenvloer. Rond één van de vloerdelen zit een lus, waardoor dit
deel als een luik omhoog getrokken kan worden. Aan de linkerkant - jardinkant - staat een blaasbalg. Aan de rechterkant - court-kant - hangt een fijn touw
met een kleine lus erin. Het beeld is dus sober van kleur en opstelling. Pas
wanneer de opvoering begint worden enkele scenische elementen toegevoegd
zoals rook, licht en vogelgeluiden. Het enige toegevoegde object tijdens de
voorstelling is een bot, dat als een soort dirigeerstok, majorettenstok, wordt
gebruikt tijdens het uitvoeren van een dans.
De hele opvoering speelt zich af op de houten speelvloer. Wanneer er tijdens
de opvoering verwezen wordt naar een andere plek, dan gebeurt dit via
suggestieve bewegingen of tekstuele verwijzingen. Er is geen sprake van
concrete of realistische ruimtes. De ruimtebepalingen hebben voornamelijk een
verwijzend karakter.
2.2. De belichting

De belichting van deze opvoering is zeer opmerkelijk. Het is een zeer
artificieel licht, een spel met basiskleuren. Het licht deelt het speelvlak telkens
opnieuw in waardoor er verschillende fysieke en mentale ruimtes gecreëerd
worden. De spelers moeten het licht opzoeken waardoor het bijna een autonome
plaats binnen de voorstelling inneemt.
Het felle voet- en zijlicht heeft in deze voorstelling de functie om
schaduwpartijen in de gezichten te verharden. Dit heeft als resultaat dat de
aangebrachte grime versterkt wordt en dat op de zwarte fonddoeken de
personages verschillende keren als schaduw worden opgesplitst en geprojecteerd.
De belichting van deze voorstelling schildert schimmen en schaduwen op de
omringende doeken en op de gezichten. Zodoende kan men spreken van een
schilderend, plastisch licht.

221

Carlos Tindemans maakt een duidelijk onderscheid tussen een opvoering en een
voorstelling: “Het begrip opvoering beschrijft de activiteit van acteurs die een ingestudeerde
dramatekst tot gebeurende uitvoering brengen en daardoor het drama pas constitueren. Zij doen
dit in aanwezigheid van toeschouwers. Toeschouwers nemen de opvoering waar en vormen ze
daardoor om tot voorstelling. De opvoering bedoelt eenzijdig het op de scène gedemonstreerde
gebeuren; voorstelling bedoelt de fundamentele twee-eenheid die het theater de relatiecirkel laat
rondmaken.”(Tindemans 1984: 63)
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2.3. Kostuums en grime

H

et geheel van de kostuums en grime komt over als een nadrukkelijk soort
verkleedpartij: veel te grote kostuums en schoenen, niet passende hoofddeksels
of pruiken en een uitgesproken grime. De personages zijn gehuld in kleurrijke
kledij waarbij elk kostuum verwijst naar een heel eigen context, tijdsperiode of
verhaal, of naar een combinatie daarvan. Meisken draagt een romantische
lichtblauwe avondjurk waardoor ze met haar zwarte staartjes lijkt op
Sneeuwwitje. Vrouwe is helemaal in het zwart gekleed: een sobere zwarte jurk,
jas, hoofddoek en bolhoed, aan haar hals draagt ze een kruisje aan een ketting.
Madam heeft een ouderwets gebloemde nachtjapon aan. Haar haar is in twee
dotjes opzij opgestoken. Peyne heeft een veel te groot en vuil sportvest aan met
daaronder een eenvoudige witte jurk. Kolleken draagt een pruik met een
piekerige haardos. Ze heeft een rode jurk aan met daarover een zeer wijde
herenjas. Op haar linkerborst is een soort metalen trechter vastgemaakt die ze
voortdurend achter haar vest probeert te verstoppen. Jonksken heeft iets van een
boswachter. Naast een soort jagershoedje heeft zij nog een wijde oranje broek
aan en een geel shirt met daarover een kort wit jurkje. Ze heeft twee lange
vlechten in haar haar en op haar gezicht is een groene baard gegrimeerd. Mie
heeft een lange jurk aan die met stiksels is versierd. Daarover draagt ze een
kleurig kort jasje. In haar hand heeft ze een gebreid lapje dat ze als zakdoek
gebruikt. De personages vertegenwoordigen vrouwen uit allerlei klassen en
standen en uit verschillende tijdsperiodes.
Ook de grime is zeer opmerkelijk, wat typerend is voor de producties van
De Volder. De grime is overdadig aangebracht: de mondhoeken krijgen een
scheve uitdrukking, de oogkassen worden uitvergroot en met donkere kleuren
geaccentueerd. De gezichten krijgen een extreme, eerder karikaturale
uitdrukking. Hierdoor verliezen de personages hun individueel karakter en
versterken ze het type-karakter. Peyne, Vrouw, Mie en Madam zijn ‘bont en
blauw’ gegrimeerd en wekken zo de indruk slachtoffers te zijn van geweld.
Kolleken heeft veel te grote en knalrode wangen. Jonksken heeft een geel
gezicht met een groen getekende baard. Meisken daarentegen heeft een volledig
wit gezicht met zeer zware wenkbrauwen, roze kaken en een rode mond. Het
vervreemdende effect wordt nog versterkt door de speelstijl die zich onderscheidt
door zijn uitvergrote gestiek en een eerder karikaturale motoriek.
2.4. Spel

D

e speelstijl is kunstmatig. Er is geen sprake van een duidelijk uitgewerkt
individueel karakter per personage. De voorstelling wordt gespeeld door zeven
vrouwenfiguren. Deze vrouwen vertegenwoordigen geen specifieke personages
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maar eerder verschillende types vrouwen.222 Jonksken (kind), Madam, Mie
(meid), Kolleken, Meisken, Peyne (Pijn, een personage uit een middeleeuwse
Moraliteit) en Vrouwe. Op de scène onderscheiden ze zich van elkaar door
kostuums, grime, hun uitgewerkte en uitvergrote motoriek, die ondersteund
wordt door een geforceerd stemgebruik. Jonksken bijvoorbeeld, loopt met een
scheve heupstand en houdt haar arm alsof de schouder uit de kom getrokken is.
Ze spreekt met een zeer hoge stem. Mie speelt steeds met haar zakdoek. Peyne
loopt alsof ze een zware last op haar schouders draagt.
De personages stellen zich bij het zingen van de liederen op als een koor of bij een solo - als een koor met een protagonist. Ondanks de duidelijk op zichzelf
staande personages treden ze steeds als een collectief naar voren. Ook bij de solo
wordt de protagonist ondersteund door de andere personages die als getuigen de
solo begeleiden.
2.5. Zang en dans

Samen

met de componist Dick Van der Harst werkte De Volder de
voorstelling uit op basis van Bretoense gezangen. Dit zijn vrouwengezangen met
een eenvoudige structuur waarbinnen de vertelling het belangrijkste element is.
Van der Harst beschrijft de structuur als volgt:
Ze zingen in kleine groepjes van drie, vier, vijf; één iemand zingt voor, de
anderen antwoorden op het einde van de strofe. Ze pakken de laatste zin van
een strofe mee, herhalen die en voegen er iets nieuws aan toe. (Stynen 2001: 1,
Stynen citeert Van der Horst)

Deze gezangen worden meestal gebruikt voor het vertellen van zeer schokkende
gebeurtenissen. De vrolijke melodieën en de tekstopbouw via voorzang en
antwoord zorgen ervoor dat de tragische verhalen toegankelijker worden voor de
toeschouwers. Het karakter van de gezangen doen denken aan de middeleeuwse
balladen die vaak voor hetzelfde doel, het vertellen van misdaadverhalen,
werden gebruikt. Ze vormen de hoofdmoot van de voorstelling, ze worden aan
elkaar gepraat of ingeleid door korte stukken tekst.
De liederen bestaan uit verschillende melodielijnen gezongen door de
verschillende personages. Door de samenzang van verschillende melodieën krijgt
het geheel een nogal complexe muzikale structuur. De liederen worden ‘a
capella’ gezongen. Het enige aanwezige muziekinstrument is de blaasbalg die in
het midden van de scène staat. Doordat de verschillende actrices geen
‘geschoolde’ zangstem hebben, krijgen deze gezangen een uitgesproken eigen
karakter.

222

Tindemans definieert het type als volgt: “Bij het type treedt alle handelen op als
functie van één dominante eigenschap”(Tindemans 1984: 4). Hiertegenover stelt hij het
individuele karakter: “het individuele karakter handelt in overeenstemming met zijn
individualiteit vanuit zijn interne kern.”(Tindemans 1984: 4)
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De dans is gebaseerd op de Bretoense volkse rondedans. In deze voorstelling
wordt hij uitgevoerd tijdens het zingen van de gezamenlijke gezangen. De dans
bestaat uit een ritmisch stappen dat de ingewikkelde structuur van de
samenzang ondersteunt. De bijhorende geluiden van stappende, slepende of
stampende voeten versterken het geheel.
2.6. Tekst en taal

De tekst bestaat uit vijf grote scènes en kent per gezang of per gesproken
onderdeel van een scène een zeer specifieke opbouw die typisch is voor de
vertelstructuur van de Bretoense vrouwengezangen. De tekst is geschreven in
een eigenaardige kunsttaal bestaande uit een mengeling van Algemeen
Beschaafd Nederlands en verschillende Vlaamse dialecten, doorspekt met
archaïsmen, klanknabootsingen en volkse of kinderlijke uitdrukkingen en
gezegden. Af en toe gaat één enkele woordspeling over in een spel van klanken
of volledige zinnen met nonsens-woorden.
KOLLEKEN EN TUTTI
en ik weet een man die heeft een kind gevonden vonden
vinde vonde jaha een kind gevonden
vande vinde vonde vinde vonde
ja een kind gevonde
ik weet een man die heeft een kind gevonde vind
ik weet een man die heeft een kind gevonde vind
van de vind vond
en die heeft dat kind o zijnen buik gebonden bonden
binde bonde jaha dat kind gebonden
bonde binde bonde binde bonde
ja dat kind gebonde
die heeft dat kind op zijnen buik gebonde bind
die heeft dat kind op zijnen buik gebonde bind
van de bind bond
d’er zijn er die teen en tander teen en tander durven
durve dorve jaha nogal wat durven
durve dorve durver dorver durver
ja nogal wat durve
d’er zijn er die nogal wat durve dorve dierf
d’er zijn er die nogal wat durve dorve dierf
van de dierf dorf
(De Volder en Van der Harst 2003: 41)

De taal krijgt door de woordspelingen en versprekingen een speels en soms ook
humoristisch karakter.
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JONKSKEN
van wat recentelijk is geschied
...
Meerdere oude paarden moesten schreien om hun kind
VROUWE
-ouder-paren
niet oude paarden
JONKSKEN
Oude paren moesten schreien om hun kind
(De Volder en Van der Harst 2003: 7)

Ondanks de zware thematiek komt de voorstelling daardoor soms lichtvoetig
over. Tekst en taalgebruik aangevuld met de scenografie, de kostuums, de grime
en de speelstijl versterken deze lichtheid. Ook de liederen hebben een vrolijke
melodie. De combinatie van een droevige, pijnlijke thematiek en een speelse
uitwerking geeft de voorstelling haar typische karakter.
2.7. De vertelling
2.7.1. Welke geschiedenis?

E

ric De Volder laat zich voor deze voorstelling inspireren door de zaak
Dutroux en haar nasleep. Het is niet zijn bedoeling om het verhaal van de
gebeurtenissen nogmaals te vertellen. Hij wil geen reconstructie van de feiten
geven, maar het emotionele effect ervan tonen. Hij wil laten zien hoe de
maatschappij en de individuele mensen er emotioneel door aangetast werden. De
Volder legt in zijn voorstelling niet de nadruk op de politiek-maatschappelijke
aspecten en gevolgen. Diep in het bos is volgens hem dan ook geen politieke
voorstelling.
‘Dit is geen stuk over de Belgische politieke crisis, noch over Marc Dutroux’,
zegt De Volder. ‘Het gaat over de emotionele, creatieve reactie die bij mensen
is teweeggebracht. Daarom houdt de voorstelling toch een engagement in,
zonder een duidelijk politiek stuk te zijn. Alles leek in die tijd plots uit elkaar
te vallen: het hele commissiegebeuren, Dutroux die ontsnapte, Nihoul die
plots verlamd werd, crisissen alom, ministers die aftraden, mensen die niet
meer wisten wat te doen. Voor mij gaat het over het kijken naar al die
gruzelementen en de behoefte om er, hoe moeilijk het ook is, wat tegenover te
zetten. (Aerts 1999: kb/0472, Aerts citeert De Volder)

De Volder maakt naar mijn mening in deze uitspraak een duidelijk onderscheid
tussen geëngageerd theater over emotionele reacties en politiek theater dat
volgens hem een relaas zou brengen over een politieke crisis. Daarom kan hij
besluiten dat Diep in het bos geen politiek theater is. Hij blijft hiermee de relatie
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tussen politiek en theater bekijken vanuit een ideologisch, politiek inhoudelijk
standpunt.
De Volder laat zich voor de voorstelling ook door Yves Desmet inspireren,
de toenmalige hoofdredacteur van het dagblad De Morgen, en met name door de
evolutie in diens ‘Standpunten’ aangaande de affaire Dutroux en het onderzoek
daarin.223 Deze opiniestukken zijn voor De Volder een voorbeeld van hoe hij als
kunstenaar met zo een verhaal kan omgaan. “Het frappeert mij hoe de stem van
de auteur veranderde, hoe op een bepaald moment niet langer een
hoofdredacteur aan het woord was maar een mens.”(Anthonissen 1999: 12,
Anthonissen citeert De Volder)
Omdat zo’n ‘Standpunt’ in eerste plaats een opiniestuk is en geen
berichtgeving, kan de journalist zijn betrokkenheid bij het gebeuren tonen en
moet hij geen moeite doen om zijn emoties te beteugelen. De verschillende
standpunten hadden steeds een ander karakter. Het ene stuk is een kritische
benadering van het gebeuren, in een ander schrijft hij met een scherpe cynische
pen, in nog een ander geeft hij dan weer uiting aan zijn ongeloof. Wanneer het
over de rol van de media gaat, probeert hij de door hem, als hoofdredacteur
ingenomen houding, te verantwoorden en te verdedigen. Met andere woorden,
Desmet gaat in deze artikels een gevecht aan, als mens en als journalist, met een
dossier dat zo gevoelig ligt dat een objectief verslag hierover bijna onmogelijk
is.224
In Desmets standpunten over het Dutroux-dossier keren drie items
voortdurend terug: de Witte Mars, het Spaghetti-arrest en de journalistiek. Hij
behandelt deze items en de personen die erbij betrokken zijn - afhankelijk van
de situatie - de ene keer vanuit een groot ongeloof, de andere keer met grote
bewondering en nog een andere keer met grote afschuw. Velen beschouwden
Desmet na verloop van tijd als de stem die de waarheid durfde zeggen,
sommigen verweten hem een moraalridder te zijn die inspeelde op de emoties
van de lezers.
Desmet beschrijft de Witte Mars in zijn ‘Standpunt’ “The day after” als volgt:
Dit was geen hysterische massa die op bloedwraak uit was, dit waren geen
opgezweepte troepen die een diepe minachting voor de rechtsstaat wilden
uitdrukken. Nee, dit waren brave moeders en vaders, grootouders en
kleinkinderen. Dit was een volk dat dwars door ras, taalgroep en politieke
223

Standpunt is een column in De Morgen waarin meestal de hoofdredacteur zijn mening
geeft over een bepaald actueel gegeven.
224

Dat het Dutroux-dossier niet alleen op Desmet zo een emotionele impact heeft gehad
wordt duidelijk wanneer we de gehele verslaggeving van de verschillende media bekijken. Hierin
valt voornamelijk op dat bij het bekend geraken van zeer gruwelijke getuigenissen - bijvoorbeeld
de X-dossiers waarin anonieme getuigen vertellen over hun ervaringen als slachtoffers van
pedofilienetwerken - de pers na verloop van tijd in te delen viel in ‘believers’ en ‘non-believers’.
Deze twee standpunten gingen dan tegenover elkaar staan en met zogenaamde bewijzen elkaar
beconcurreren en om de oren slaan. De manier waarop het journalistieke debat gevoerd werd,
toont nogmaals aan welke zware emotionele impact het hele dossier gehad heeft, ook op de
professionelen.
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kleur heen haar sympathie wou uiten met ouders die het kostbaarste wat ze
bezaten, verloren. Die van de staat het elementairste vroegen wat een burger
in een rechtsstaat mag en kan vragen: dat zijn kinderen beschermd zouden
worden. Dat er een efficiënt rechtsbestel zou komen, met mensen die op basis
van competentie eerder dan op basis van politieke kleur bevorderd worden,
met rechters die billijkheid en rechtvaardigheid zouden kunnen toepassen.
Met een rechtssysteem dat de rechten van de slachtoffers even hoog zou
inschatten als die van de daders.(Desmet 1996a: 2)

Desmet neemt de Witte Mars als uitgangspunt voor zijn strijd voor
‘vermenselijking’. Hij wil in zijn opiniestukken vechten voor vermenselijking
van de rechtspraak, vermenselijking van de politiek en vermenselijking van de
van de maatschappij. Wanneer Desmet schrijft over het Spaghetti-arrest wordt
zijn betrokkenheid en zijn mening zeer duidelijk. Hij slaagt er steeds minder in ook in zijn andere journalistieke interventies - om een ‘neutraal’ journalistiek
standpunt in te nemen tegenover de hele zaak. Hij weigert - net als de meesten zich te verzoenen met de uitspraak van het Hof van Cassatie. Deze uitspraak is
voor hem het bewijs hoe sterk de magistratuur vervreemd is van de gewone
mens. De dag voor de uitspraak van het Hof van Cassatie schrijft Desmet in
“Voor een kom spaghetti”:
Aan de ene kant heb je een magistraat die misschien onterecht een bord
spaghetti heeft gegeten, aan de andere kant is er een bevolking die haar
vertrouwen in zowat de voltallige magistratuur met de uitzondering van die
ene magistraat en zijn procureur, haast ongeveer volkomen kwijt is. Als die
onderzoeksrechter gewraakt wordt zal het vertrouwen nog voort afnemen, en
zal niemand de interpretatie kunnen tegenhouden dat die beslissing alleen is
ingegeven door het motief om alles in de doofpot te stoppen en door de
bedoeling de stilaan mythische ‘hooggeplaatsten’ te beschermen. Hoe ga je
immers aan de publieke opinie uitleggen dat een Parker-pen en een boeketje
bloemen in de weegschaal van Vrouwe Justitia zwaarder kunnen doorwegen
dan vier meisjeslijken? Dat is de maatschappelijke, morele en dus ook
juridische afweging waar het Hof van Cassatie voor staat: is deze rechtstaat
hun een bord spaghetti waard? (Desmet 1996b: 2)

Desmet wil dat de juridische afweging die het Hof van Cassatie moet maken,
gelijk is aan de maatschappelijke en morele afweging die hij en het overgrote
deel van de Belgen maakt. Hij weigert, ook na het arrest, een onderscheid te
maken tussen deze afwegingen. Hij kan en wil niet begrijpen dat het arrest zich
baseert op het volgen van de letter van de wet en is dan ook vol ongeloof en
woede. In “Respect? Vergeet het” gaat hij fel tekeer tegen de uitspraak:
Ik begrijp dit arrest niet omdat het nergens rekening houdt met de
maatschappelijke evoluties en gevoelens. Omdat het nergens menselijkheid
toont, en geen spoor van mededogen met slachtoffers en nabestaanden.
Omdat het weigert te erkennen dat strak formalisme niet opweegt tegen een
rechtvaardigheidsgevoel. Ik begrijp dit arrest niet omdat het een sprekend
bewijs is van de waarschuwing die procureur Bourlet ooit gaf: Ik ga tot op het
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bot, als men mij laat doen. Dit arrest is teken dat men de onderzoekers niet zal
laten doen, en, zo valt te vrezen, een voorbode voor wat in dit dossier nog
komen zal. En eenieder die de bevolking nog uit het hoofd wil praten dat dit
het begin van een doofpotoperatie is, wens ik veel sterkte toe. ... Nee, ik kan
me met de beste wil ter wereld niet neerleggen bij dit arrest. Niet omdat ik de
rechtstaat niet respecteer, maar omdat ik oprecht meen dat net omgekeerd het
Hof van Cassatie met deze uitspraak de rechtsstaat de rug heeft
toegekeerd.(Desmet 1996c: 2, ik cursiveer)

De juridische verklaring die wordt opgegeven om het arrest te verantwoorden
wil Desmet niet aanvaarden uit puur menselijke overwegingen. De toenmalige
Procureur-generaal van het Hof van Cassatie Eliane Liekendael is van dan af kop
van jut in zijn artikels omdat ze zich boven de mensen stelt en in naam van de
wet geen rekening wil houden met de roep van de bevolking.
Fernand Tanghe, de auteur van Het spaghetti-arrest. Recht en Democratie
schrijft zijn boek vanuit dezelfde verontwaardiging die Desmet drijft. Het
spaghetti-arrest noemt hij een “toonbeeld van een anti-democratische
rechtspraak”.(Tanghe 1997: 5) Toch gaat Tanghe hier op een andere manier
met deze materie om. Hij gaat dieper in op de juridische argumentatie van het
arrest en stelt dat het Hof van Cassatie louter op deze gronden een ander arrest
had kunnen vellen. Ook reageert hij verontwaardigd op de juridische wereld,
waaronder de zogenaamd progressieve juristen, die openlijk de rangen sloot
tegenover de buitenwereld, de niet-juristen, die zich er volgens hen niet mee
moesten bemoeien omdat ze het hele proces toch niet konden begrijpen.(Tanghe
1997: 33) De fouten gemaakt in het Spaghetti-arrest en in het hele Dutrouxdossier werden door de juridische wereld doorgeschoven naar de politiek, die al
jaren het gerecht verwaarloosd had en zich nu plots, ondanks de scheiding der
machten, bemoeide met het dossier. Tanghe reageert met zijn boek tegen de
manier waarop het gerecht zich wil verdedigen ten koste van de pers, de politici
en de democratie. Hij besluit dan ook:
Wat er ook van zij, door het spaghetti-arrest heeft het clubje van Cassatie zich
buiten de democratie geplaatst: het kan model staan voor monopolistische
toeëigening van de wet (niet de letter van de wetten maar de hogere wet die
zich moet bezielen) en botte negatie van de tegenspeler. Een mini-cenakel van
topmagistraten heeft autocratisch beschikt tegen alle gevoelens van
rechtvaardigheid, billijkheid en redelijkheid die de samenleving beroeren in.
Dat ze als het ware voor de wolken recht spraken en niet voor de leden van
een gemeenschap waartoe zij (geacht worden te) behoren, was voor de burger
een duizelingwekkende ervaring. Zoiets slaat diepe wonden.(Tanghe 1997:
167)

Hij gaat verder:
Democratie is geen evidentie, nog minder een geschenk uit de hemel; evenmin
is ze louter zaak van instellingen en procedures. Ze moet door mensen gewild
worden, dat kan niet zonder rechtsbewustzijn in de samenleving, en als dat
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bewustzijn zich niet weerspiegeld weet in het gerecht, zal het langzaam maar
zeker uitdoven, en is de ‘democratische’ rechtsstaat nog slechts een
fantoom.(Tanghe 1997: 168)

Beide auteurs, Tanghe en Desmet, klagen op een bewogen manier hetzelfde
arrest aan. Alhoewel hun stelling gelijk loopt voeren ze beide echter een totaal
ander discours. Door zijn manier van argumenteren legt Tanghe de problemen
bloot die aan de basis liggen van dit hele juridische gebeuren, terwijl Desmet de
vele elementen herleidt tot een dueel gebeuren, tot een pro of contra standpunt.
In de standpunten over de journalistieke verslaggeving probeert Desmet
zich als hoofdredacteur te verantwoorden. Hij legt uit dat hij bepaalde
informatie al heeft maar die nog niet wil verspreiden omdat hij het onderzoek
niet wil schaden. Hij toont hier het conflict aan waarin hij zich bevindt. Moet hij
kiezen vóór de journalistieke en commerciële wetten en dus voor het publiceren
van een primeur? Of volgt hij zijn gevoel waarin hij de voorkeur geeft aan het
vlot verlopen van het onderzoek, uit respect voor de slachtoffers en voor de
onderzoekers uit Neufchâteau. De journalisten die dit respect niet tonen verwijt
hij een “misdadige journalistiek”(Desmet 1997a: 2) te voeren. Wel geeft hij
volmondig toe dat het zeer moeilijk is om de grenzen te bepalen van wat kan en
wat niet kan bij zo’n gevoelig dossier.
Het zijn turbulente tijden, ook voor de journalistiek. Om de andere dag stelt
zich een ethisch en deontologisch vraagstuk waar we nooit eerder mee
geconfronteerd werden. .... Het probleem is dat sinds de affaire Dutroux onze
normale deontologische regels niet langer uitsluitsel bieden. (Desmet 1997b:
p. 2)

Eén jaar na de arrestatie van Dutroux geeft Desmet in “Het gezicht van het kwade”
aan welke mythische, zelfs soms theatrale proporties deze affaire heeft gekregen.
Dag op dag een jaar geleden werd Marc Dutroux gearresteerd. Twee dagen
later werden twee bevende meisjes uit een kelder bevrijd, de daaropvolgende
dagen, weken en maanden zouden nog vijf meisjeslijken geborgen worden.225
Het land ontplofte. De voornaamste reden was pure emotie, omdat dit verhaal
zich perfect inpaste in de oudste en simpelste drama wet, van de stof was
waarvan alle grote mythen zijn gemaakt: de absolute slechtheid die zich
vergrijpt aan de meest onschuldigen. Het totaal onvermogen tot identificatie

225

Toen Dutroux dan toch opgepakt werd, waren Julie en Melissa, An en Eefje al
vermoord en door Dutroux begraven. Het vijfde lijkje waarnaar hier verwezen wordt is Loubna
Ben Aïsa, een Marokkaans meisje dat in Brussel verdwenen is in 1992 en waarnaar geen enkel
ernstig onderzoek was gevoerd. Na de gevangenneming van Dutroux hebben de ouders van
Loubna gevraagd om hun onderzoek te heropenen en over te plaatsen naar Neufchâteaux, naar
procureur Bourlet - die het Dutroux-onderzoek leidt -, omdat er veel gelijkenissen te bespeuren
waren met de andere verdwijningen. Ook deze verdwijningszaak werd door het parket van
Neufchâteaux opgelost. Op 5 maart 1997 werd het lijkje teruggevonden. Dutroux had met deze
zaak niets te maken.
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met de dader, de totale vereenzelviging met de slachtoffers. En toen de Witte
Ridder in het verhaal - onderzoeksrechter Connerotte - door een anoniem en
vrij archaïsch ogend tribunaal om een bagatel de zaal werd ontnomen, was de
boot helemaal aan. De realiteit had de gedaante van een angstaanjagend
sprookje aangenomen, en de grote Witte Mars was in die mythisch geworden
wereld van goed en kwaad het ultieme louteringsmoment. (Desmet 1997c:
p.2)

Desmet klaagt de juridische en politieke wantoestanden aan en probeert
hiermee de lezer aan te zetten tot een kritischer houding tegenover de hele zaak
en de organisatie van de Belgische maatschappelijke en politieke instellingen.
De Volder legt de nadruk op de menselijke manier waarop Desmet het hele
gebeuren benadert. Het is niet de rationele argumentatie die hier de bovenhand
haalt. Het is een menselijke stem, aangeslagen door het gebeuren, die aan het
woord is. Het is dan ook die stem die De Volder aan het woord laat in zijn
voorstelling.
Je kan je afvragen hoe een theatermaker zo’n gruwelijk gebeuren, dat écht
heeft plaatsgevonden, op de scène brengt? Hoe kan men met de bestaande
theatrale middelen zoiets vertolken? Desmet heeft in één van zijn opiniestukken
een mogelijke opening gemaakt door te wijzen op het dramatische en mythische
karakter van de gebeurtenissen. Hij vergelijkt het zelfs met een ‘angstaanjagend
sprookje’. De Volder vertrekt vanuit het sprookje als vertelvorm om zijn verhaal
te doen. De hele voorstelling - personages, decor, kostuums, grime en
belichting - baadt dan ook in een sprookjesachtige sfeer.
2.7.2. Hoe wordt het verteld: een sprookje

Het is niet onbegrijpelijk dat de makers van de voorstelling teruggrijpen
op het sprookje om het Dutroux-verhaal te vertellen. De gruwelijkheden van
deze geschiedenis komen op eenzelfde irreële manier over als de gruwelijkheden
in sprookjes. Wat deze voorstelling sterk bepaalt is niet alleen de keuze voor het
sprookje als vertelvorm, maar ook de omgang met de typische kenmerken van
het sprookje.
Bruno Bettelheim analyseert in Psychanalyse des contes de fées de kenmerken
van een sprookje en de uitwerking die een sprookje kan hebben op zijn
toehoorders. Hij benadrukt het belang van het vertellen van sprookjes voor de
mentale ontwikkeling van het kind. Sprookjes helpen het kind om de complexe
wereld beter te begrijpen, om orde te scheppen in zijn omgeving en in zichzelf.
Ze zijn een verrijking voor het innerlijke leven van het kind.
Dankzij eenvoudige en directe beelden helpt het sprookje het kind om orde te
scheppen in zijn complexe en ambivalente gevoelens die zich daardoor vanzelf
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gaan klasseren op welbepaalde plaatsen in plaats van alleen maar een immense
chaos te vormen.226
Terwijl het kind naar een sprookje luistert, begint het zich een idee te vormen
van de manier waarop het orde kan scheppen in de verwarring van zijn
innerlijk leven.227

Bettelheim vraagt zich af hoe het komt dat sprookjes in tegenstelling tot
andere verhalen zo’n positieve invloed hebben op kinderen, dit terwijl de
gebeurtenissen en de figuren die er in optreden op het eerste gezicht helemaal
niet zo kindvriendelijk zijn. Kinderen worden zeer sterk aangetrokken tot deze
verhalen, meer nog, ze laten hun ouders of opvoeders keer op keer een zelfde
verhaal voorlezen. Dit herhalingsproces is volgens Bettelheim noodzakelijk wil
een kind het gebeuren binnen een sprookje een plaats geven in zijn leefwereld.
Bij elke lectuur van hetzelfde sprookje ontdekt het kind nieuwe gegevens en
krijgen de woorden nieuwe betekenissen. Het kind identificeert zich met de
verschillende helden van het sprookje en krijgt op die manier inzicht in het hele
gebeuren.
Door deze identificatie beeldt het kind zich in dat het deelt in al het lijden van
de held gedurende zijn beproevingen en dat het met hem samen triomfeert op
het moment dat de deugd het haalt op het kwade. Het kind verwezenlijkt
helemaal alleen deze identificatie, en de inwendige en uitwendige gevechten
van de held laten bij het kind de morele zin na.228

Via de sprookjes, meer bepaald via de identificatie van het kind met één van de
helden, krijgen abstracte begrippen zoals ‘goed’ en ‘kwaad’ een concrete
invulling. Moeilijke relaties of gebeurtenissen die in de realiteit voorkomen en
waarop het kind nog geen vat heeft, worden er op een magische manier in
beelden gevat. Door een herhaalde lectuur van sprookjes, krijgen de kinderen
een eerste inzicht in de zeer complexe werkelijkheid omdat elke situatie die erin
beschreven wordt zeer helder en eenduidig weergegeven is.
De sprookjespersonages zijn niet ambivalent; ze zijn niet tegelijkertijd
goedaardig en kwaadaardig, zoals wij dat allemaal zijn in de realiteit. Op
eenzelfde manier zoals de polarisatie de geest van het kind domineert,

226

“Grâce à des images simples et directes, le conte de fées aide l’enfant à mettre de
l’ordre dans ses sentiments complexes et ambivalents qui, ainsi, se classent d’eux-mêmes à des
endroits distinctes au lieu de ne former qu’un immense chaos.”(Bettelheim 1976: 103)
227

“Tandis qu’il écoute un conte de fées, l’enfant commence à avoir une idée de la façon
dont il peut mettre de l’ordre dans la confusion de sa vie intérieure.”(Bettelheim 1976: 103)
228

“A cause de cette identification, l’enfant imagine qu’il partage toutes les souffrances
du héros au cours de ses tribulations et qu’il triomphe avec lui au moment où la vertu l’emporte
sur le mal. L’enfant accomplit tout seul cette identification, et les luttes intérieures et extérieures
du héros impriment en lui le sens moral.”(Bettelheim 1976: 20)
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domineert ze het sprookje. Ieder personage is ofwel helemaal goedaardig ofwel
helemaal kwaadaardig.229

Die helderheid is van essentieel belang voor het kind om toegang te krijgen tot
de zeer complexe werkelijkheid.
Om de tweeslachtigheden te begrijpen moet het kind wachten tot het de
stevige verankering van zijn eigen persoonlijkheid op basis van positieve
identificaties heeft bereikt.230

De imaginaire identificatie van het kind met de held is in dit opzicht een zeer
belangrijke stap in zijn verdere ontwikkeling.
De vraag kan gesteld worden wat er nu juist zo specifiek is aan sprookjes in
vergelijking met andere verhalen, fabels en mythes. Elk van deze vormen biedt
een soortgelijke initiatie in de realiteit aan. Het verschil zit volgens Bettelheim
in de manier waarop de sprookjes de gebeurtenissen presenteren. De sprookjes
stellen de gebeurtenissen voor als iets zeer gewoons, iets wat gewoon ieder mens
kan overkomen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld mythes waar de personages
koningen of koningskinderen of zelfs goden moeten zijn. Ook de gebeurtenissen
binnen de mythes overstijgen het menselijke. Ondanks de soms verschrikkelijke
en angstaanjagende inhoud hebben sprookjes in tegenstelling tot mythes altijd
een optimistische toon. Ze eindigen dan ook vaak met ‘en ze leefden nog lang en
gelukkig’. Ook dit einde onderscheidt zich van de tragische conclusie bij de
mythes of de moralistische conclusie van de fabels. Juist dit magische en
optimistische aspect van de sprookjes geeft het kind de ruimte om zich te
identificeren met de gebeurtenissen waarbij de held betrokken is. Het kind
krijgt de garantie, telkens opnieuw, dat alles goed zal aflopen. Op die manier
kan het kind zijn wereld toetsen en benaderen vanuit de structuren en de
verhoudingen die de sprookjes aanbieden, aldus Bettelheim.
Hoe magisch deze sprookjeswereld ook mag zijn, het is haar symbolisch
karakter dat het kind in staat stelt op onderzoek uit te gaan.
Het kind heeft vooral nood aan het krijgen van suggesties in een symbolische
vorm, van de manier hoe met problemen om te gaan en hoe veilig op weg te
zijn naar de volwassenheid.231

229

“Les personnages des contes de fées ne sont pas ambivalents; ils ne sont pas à la fois
bons et méchants, comme nous le sommes tous dans la réalité. De même qu’une polarisation
domine l’esprit de l’enfant, elle domine le conte de fées. Chaque personnage est tout bon ou tout
méchant.”(Bettelheim 1976: 20)
230

“Pour comprendre les ambiguïtés, l’enfant doit attendre d’avoir solidement établi sa
propre personnalité sur la base d’identifications positives.”(Bettelheim 1976: 20)
231

“L’enfant a surtout besoin de recevoir, sous une forme symbolique, des suggestions
sur la manière de traiter ces problèmes et de s’acheminier en sécurité vers la
maturité.”(Bettelheim 1976: 19)
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Sprookjes bieden modellen aan, waarbij de representatie waarmee deze modellen
worden voorgesteld, irreëel is, maar tezelfdertijd door haar symbolisch karakter
hanteerbaar is, om de werkelijkheid beter te kunnen vatten. Het kind weet zeer
goed dat het sprookje geen deel uitmaakt van de werkelijkheid. Het is precies de
duidelijke breuk tussen het sprookje en de echte wereld, dus - in die zin - het
symbolisch karakter van het sprookje, dat het kind toelaat om zich zo in het
vertelde te verdiepen en op die manier eigen emoties en gedachten beter te
begrijpen. Het symbolische karakter van het sprookje kan in tweede instantie
ook in een lacaniaanse zin begrepen worden, het staat het kind toe de
verschillende betekenden van elke betekenaar te ontdekken. Hierdoor kan het
via de sprookjes de taal verder ontdekken met zijn vele verschuivingen en
verdichtingen.

2.7.3. Tekst en opvoering
Scène 1
Jonksken vraagt aan iedereen, de andere personages en het publiek, de
aandacht voor een “droevig stuk ... van wat recentelijk is geschied ... in den
Belgiek”(De Volder en Van der Harst 2003: 7). Het eerste deel wordt opgevat
als de aanhef van een klaagzang, maar door de grappige woord- en
klankspelingen, de vervormde stemmen en de uitvergrote gestiek, is er geen
sprake van tragiek, het geheel komt eerder grappig over.
De verschillende personages lopen eerst naar voren, dan weer naar achteren
en zeggen hun, al dan niet doorlopende, tekst door elkaar, elkaar ondersteunend
en bevestigend over het tragische karakter van het verhaal. Wanneer ze Een
nieuw lied zingen gebeurt dit in koor en staan ze ook als één groep op de scène.
Eerst verwijzen ze nog naar het amusementskarakter van de vertoning:
JONKSKEN
Kwestie Dat Wat Spanning Biedt
MADAM.
kwestie lost de spanning niet
VROUWE
och here toch dus blijf maar zitten en geniet
PEYNE
en verlies vooral uw aandacht niet
TUTTI
een nieuw lied een nieuw lied
een nieuw lied een nieuw lied
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VROUWE
daames heeren
en bekijkt hem - kijkt - den mensch is kranker dan een riet
a heu heu heu
TUTTI
een nieuw lied een nieuw lied
JONKSKEN
‘T Staat Ook ‘T Staat Ook Nog
‘T Staat Ook Nog Op Schoon Muziek
Schoon Muziek
TUTTI
(aanzet zang)
een nieuw lied een nieuw lied
(De Volder en Van der Harst 2003: 10-11)

Na Een nieuw lied zingt Mie: “en we gaan dat hier in stukken slaan”(De Volder
en Van der Harst 2003: 12). Dit lied waarschuwt de toeschouwer betreffende de
intentie van de opvoering. De andere personages nemen deze zanglijn over en er
ontstaan een kakofonische zang en chaotisch scènebeeld waarbij Kolleken aan
het touw heen en weer slingert.
Bij verdere analyse zal duidelijk worden dat deze kakofonie en andere
spelletjes met letters van essentieel belang zijn voor de opvoering. Ze duiden op
de onmogelijkheid om de situatie in betekenaars, gekoppeld aan een betekenis,
te vatten.
Scène 2
Deze scène begint zoals de vorige eindigde, met een kakofonie. De
personages verwijzen naar het zwaar en droevig verhaal dat nog moet komen.
Als voorbereiding erop zal men eerst nog een vrolijk liedje zingen. Dit lied gaat
over ‘de lust van het zingen’. De personages zien dit lied als een soort
zangoptreden, na de harmonische samenzang buigen ze voor het publiek.
Daarna verwijzen de verschillende personages naar Jonksken, die zich afscheidt
van de groep, als de verpersoonlijking van de dood of als “Maegher Pietjen”(De
Volder en Van der Harst 2003: 15), “Draadafsnijderre ... dieën mie zien
gruwbaar zeise ... dieën ‘t levenslicht utbloast den navelstreng afsnieterret ...
den dieën die de zieël van ‘t lichaam sneijt”(De Volder en Van der Harst 2003:
16). De personages zijn het erover eens, ze zijn liever dood dan zoveel pijn te
moeten lijden:
KOLLEKEN
dat ge moogt komen Draadafsnijderre
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MEISKEN
dat en je moogt komenne heit gehoord
VROUWE
gotfer dieën mie zien gruwbaar zeise
KOLLEKEN
ik en sjtierf noog lievere bittersten dooijt
(De Volder en Van der Harst 2003: 16)

Na het Pietje de Dood-fragment wordt het lied Ai en wrede woorden toch
gezongen, dat gaat over ‘wrede woorden’, ‘leugens’, ‘bedrog’ en ‘letters’ die niet
baten tegen de dood. Dit lied heeft het karakter van een klaagzang maar door
het absurde karakter, het zingen van het alfabet in de derde strofe, krijgt het
opnieuw naast een wrange ook een grappige ondertoon.
De tweede scène eindigt met een ritmisch stappen door alle personages, nu
en dan begeleid door een ondersteunende kreet. Door de combinatie tussen
personages met te grote schoenen en personages zonder schoenen is er een zware
slepende stap te horen samengaand met het geschuifel van blote voeten.
Scène 3
In de derde scène verwijst Madam naar de wrede verhalen die verteld
worden op de radio en getoond worden op de TV en naar een minister die niets
te melden heeft. Het koor vertelt over gruwelijke misdaden zoals verkrachting,
mishandeling, familiedrama’s en moord. Ondertussen bewegen de verschillende
personages op een zeer chaotische manier over de speelvloer en roepen constant
‘ai’ om de wreedheid van hun verhalen te bevestigen. Het geheel krijgt hierdoor
een macabere maar grappige toon. Wanneer ze over dezelfde thema’s zingen
wordt de toon eerst aangegeven door de blaasbalg. De donkere en lage toon van
de blaasbalg staat in fel contrast met de vrolijke melodie van het lied. Daarna
wordt er opnieuw verwezen naar Een nieuw lied zoals in de eerste scène werd
aangekondigd. Hierin wordt voor het eerst verwezen naar de Dutroux-zaak.
TUTTI
maar wat hoor ik daar een lied ...
‘t komt er uit de kelder van van ...
dat lijkt wel een kinderstem ...
zingt een lied zingt een lied ...
is er niemand die mij hoort ...
hoort daar klinkt een tweede stem ...
kinderduet ...
help ons help ons uit de nood ...
zelfs de flikken hoorden ‘t niet ...
een schande voor la Belgique ...
en dan stilte en verdriet ...
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om wat nooit gebeurd mocht zijn ...
Want de man die dat hen vond ...
en ook nog vijf lijkjes vond ...
en ook nog de dader vond ...
de man die dat almaal vond ...
kreeg ne schup al in zijn kont ...
telloor teveel spaghetti ...
(De Volder en Van der Harst 2003: 28-29)

De tekst wordt steeds explicieter. De minister met wie al eerder de spot
werd bedreven wordt nu bij naam genoemd. Wat hij over de zaak op de radio te
melden heeft wordt door het koor gezongen in het lied In een interview, een nietszeggende verklaring vol klankspelingen. Jonksken toont de fysieke reactie van
de minister door op een slungelachtige manier te bewegen met armen, benen en
heupen en door de schouders constant op te trekken. Madam benadrukt dat het
‘namen-noemen’ geen toevalligheid was, en verzekert de toeschouwer dat die
heel goed weet over wie het gaat.
MADAM
ondertussen getuigen wij
in het openbaar
dat men niet moet geloven
dat de ene of andere persoon
die wij hier verachtelijk zouden voorstellen
er een andere zou zijn
dan den dien die is bedoeld
en wij verklaren
om ons tegen dierlijk misverstand te verzekeren
dat wij niemand bedoelen
dan den dien die weet
wien wij bedoelen
(De Volder en Van der Harst 2003: 33)

Daarna wordt het lied Interview als melodie hernomen maar nu wordt er
verwezen naar een HUMO- interview met Walter Van den Broeck die zegt dat
Dutroux niet als een alleenstaand geval mag bekeken mag worden.
TUTTI
er komen nog meer dutroe
die man is geen psychopaat
maar dat is een handelaar
van een zeer perverse soort
dat zei Walter Van den Broe
in dat humo interview
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ik geef toe ik las niet voort
omdat ik erdoor verschoot
(De Volder en Van der Harst 2003: 34)

Scène 4
Opnieuw geeft de blaasbalg de toon aan. Het koor zingt Titimat, een lied
met een vrolijke melodie over een man die zijn huis aan een kind laat zien, en
het kind daarna verkracht en vermoordt. Terwijl ze dit lied zingen beginnen de
personages aan een rondedans waarbij ze ritmisch stappen aan de rand van de
speelvloer. De dans wordt begeleid door Jonksken die een bot in haar handen
heeft waarmee ze de dans dirigeert. Jonksken huppelt met het bot rond de groep
waardoor deze rondedans op het wrede lied een soort ‘danse macabre’ wordt.
TUTTI
en ‘k heb daar juist op de radio gehoord
gehoord
titi mat o dendo titimadendo
en ‘k heb daar juist op de radio gehoord
gehoord
titi mat o dendo titimado
dat er weer een kindje
kindje is vermoord daarvan niet geklaagd
geklaagd
titi mat ha!
dat er weer een kindje
kindje is vermoord daarvan niet geklaagd
geklaagd
titimat
(De Volder en Van der Harst 2003: 39)

Dit lied heeft eerder een verhalend dan een feitelijk karakter, totdat Kolleken
verwijst naar de radio waarop Het lied van doodgaan wordt gespeeld. Ze scheidt
zich hiervoor volledig af van de groep. Ze doet haar pruik en haar herenjas af en
gaat als een soort presentatrice op een krukje zitten aan de achterkant in de
hoek van de speelvloer. Langzaam wordt er in de tekst weer overgeschakeld naar
de bekende feiten van de Dutroux-zaak, ditmaal verpakt in een soort medley
van kinderliedjes waardoor het geheel alweer een zeer wrange bijklank krijgt.
Dit lied stelt de rol van de media aan de orde. Belangrijk bij dit lied - en ook bij
de andere liederen - is het contrast tussen het individuele en het collectieve,
tussen representatie en sensatie.
JONKSKEN EN TUTTI
do kindeke do do slaapt en doet uw oogskes toe
do kindeke do
do kindeke do do slaapt en doet uw oogskes toe
(De Volder en Van der Harst 2003: 41)
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MADAM EN TUTTI
in zijn kelder heeft hij zich aan haar misdreven dreven
dreve drifte jaha dat kind misdreven
dreve drifte dreve drifte dreve
ja dat kind misdreve
daar heeft die man zich aan dat kind misdreve drift
daar heeft die man zich aan dat kind misdreve drift
van de dreef drift
en ‘tis daarmee dat dat kind en is gestorven storven
stirve storve jaha dat kind gestorven
storve stirve storve stirve storve
ja dat kind gestorve
daarmee en dat dat kind en is gestorve stirft
daarmee en dat dat kind en is gestorve stirft
van de stirf storft
en tons in die kelder is dat kind gevonden vonden
vinde vonde jaha dat kind gevonden
vonde vinde vonde vinde vonde
ja dat kind gevonde
tongs in die kelder is dat kind gevonde vind
tongs in die kelder is dat kind gevonde vind
van de vind vond
(De Volder en Van der Harst 2003: 42)

Scène 5
De vijfde en laatste scène is een monoloog waarin het Meisken - verkleed als
een soort sneeuwwitje - zowel Dutroux, een van zijn slachtoffers en de verteller
speelt. De monoloog heeft het vertellende karakter van een sprookje. Hierin
wordt het relaas gedaan van Dutroux die zijn slachtoffer verkracht en
vermoordt. Het verhaal van de ene figuur, ‘dutroeken marksken’, loopt door in
dat van het andere personage, zijn slachtoffer en wordt door éénzelfde persoon,
‘Meisken’, gesproken. De actrice blijft tijdens de monoloog op één zelfde plaats
staan. Wanneer ze als het slachtoffer spreekt kijkt ze de zaal in, wanneer ze als
‘dutroeken marksken’ spreekt kijkt ze rechts van zich naar beneden alsof ze een
kind aanspreekt.
MEISKEN
Er was er eens dutroeken marksken
en die had er samen met nog wat cornuiten
enkele meiskes jonge vrouwen omgebracht
en ze begraven op zeer korten tijd
had braaf marksken echter eentjen priviligeetjen
er voor zijn eigen zelven achtergouden
...
dutroeken marksken waarom mij kwellen
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dutroeken marksken gij en weet van god niet noch gebod
dutroeken marksken gij en weet precies van duiven noch van d’helle niet
dutoeken marksken ‘k smeek u genade
dutroeken marksken en kundiget of wildet niet
is’t niet vandaag uw straf komt morgen
en op het bed van angst bestervend
bedreigd gepakt gebonden op en water brood en opgesloten
en of ‘k laat ‘t zij brutus of de satan er hun
goesting met u doen
(De Volder en Van der Harst 2003: 44-45)

Na de eindmonoloog komt het koor weer naar voren en wordt een laatste lied
En ik droomde gezongen. Daarna gaan alle personages weer naar achter. Meisken
volgt hen terwijl ze op een verbeten manier iets van haar lichaam wil afwrijven.
Daarna wordt ze als een ‘soort sneeuwwitje in een bos’ door de andere vrouwen
te slapen gelegd of opgebaard in een door een fel wit licht gecreëerde
rechthoek/doodskist. Weer klinken er vogelgeluiden. Einde.
2.8. Receptie van de voorstelling

H

et onderwerp van deze dissertatie zou de verwachting kunnen scheppen
dat er voor het onderdeel ‘receptie van de voorstelling’ een onderzoek zou
gebeuren naar de verschillende individuele en collectieve reacties van de
toeschouwers, direct na of in een iets langere periode na de voorstelling. Ook de
vraag of de toeschouwer na de voorstelling een andere mening gevormd heeft
over de Dutroux-affaire of dat de voorstelling hem aangezet heeft tot politiek
engagement maakt geen deel uit van dit onderzoek. De verhouding politiek en
theater wordt in zulk onderzoek bekeken vanuit een inhoudelijk standpunt. Dat
model volgen zou het onderzoek te vlug herleiden tot de meest gangbare
betekenis die men aan politiek theater geeft. Toch wil ik hier kort de receptie
van de voorstelling, geformuleerd door theatercritici, weergeven omdat dit deel
uit maakt van de grotere contextkring van de voorstelling.
Het is opmerkelijk dat in de pers geen uitgesproken analyses van de
volledige voorstelling werden gemaakt. De opmerkingen die de recensenten
maakten waren gericht op deelaspecten van de voorstelling. De meeste artikels
geven een bespreking van wat er te horen en te zien valt. Daarbij vergelijken de
recensenten de voorstelling vaak met één of ander sprookje.232 Slechts enkele
recensies spreken zich uit over de manier waarop de makers van de voorstelling
met de realiteit van de Dutroux-zaak zijn omgegaan. De vraag wordt gesteld of
zo’n omgang met dit onderwerp wel interessant is voor een theatervoorstelling.
Of “de combinatie van twee verschillende werelden: de echte die we allemaal

232

(Heene 1999: 14); (Thielemans 2000: 59); (Vantyghem 1999: 7)
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kennen, ... enerzijds, en de theaterwereld van De Volder anderzijds,
veelzeggend over die eerste wereld - zonder twijfel - maar mijlenver daarvan
verwijderd en daarom zo krachtig als beeld”(Heene 1999: 14), wel een boeiende
en overtuigende voorstelling kan opleveren. De recensent stoort zich aan de
“achtergebleven sporen van journalistiek in een nachtmerrie-achtig sprookje ....
Natuurlijk moeten we dingen, licht of donker, bij hun naam durven noemen,
maar me dunkt is een theatervoorstelling juist een plek om aan die expliciete
gedragscode te ontsnappen.”(Heene 1999: 14) Ook in een andere kritiek vraagt
de recensent zich af of deze thematiek wel geschikt is voor een voorstelling:
De Volder slaagt er niet in om los te komen van de concrete feiten en
expliciete gevolgen rond de zaak-Dutroux, het nec plus ultra van de Belgische
collectieve angst. ... Maar vooral naar het einde toe vervalt de tekst in een
dermate sterke anekdotiek, dat je je afvraagt wat de betrachting is. De inhoud,
de overtuiging en de uitstraling van de tekst wordt zo banaal dat het haast
betreurenswaardig is dat De Volder hiervoor de kwaliteit van de mensen van
Het Muziek Lod gebruikt. ... Kunst zou in staat moeten zijn het
onuitspreekbare een gestalte te geven, om vragen te stellen bij de
gebeurtenissen in onze maatschappij. De tekst van de Volder doet dat echter
allerminst.(Vandelacluze 1999: 7)

Van alle verschenen artikels spreken de hierboven geciteerde zich het meest
kritisch uit over de voorstelling. In andere artikels benadrukken de recensenten
de ‘moraal’ van de voorstelling:
De moraal van dit muziektheater is zelfs ontnuchterend. Terwijl één figuur
zichzelf begraaft, herinneren de omstanders aan de menselijke
eindbestemming. Wie eenmaal is geboren, is verdoemd om tot as te vergaan.
En ook na de dood tjilpen de bosvogels gewoon verder.(Dosogne 1999:
kb/O472)

Nog anderen leggen het doel van de voorstelling bij het verteerbaarder maken
van de gruwel:
Die lichtheid doet goed en maakt het gegeven, samen met de vrolijke
melodieën die Van der Harst schreef en die hij a capella laat zingen,
verteerbaar. Hoed af voor de zeven actrices trouwens, die sommige liederen op
een schitterende emotionele manier neerzetten.(Vogelaere 1999: 14)

Een andere recensent schreef:
Dit is geen voorstelling die je verscheurd achterlaat. Toch ontwaak je met die
ene beklemmende vraag: was dit nu non-fiction of fiction. Het antwoord is
grimmig. Diep in het bos is een schoon lied van veel verdriet. Onze
mensengemeenschap sloeg eind deze eeuw grote wonden. (Vanhee 1999: 17).

Over het geheel genomen worden de opinies - zowel de positieve als de
negatieve - met enige terughoudendheid geformuleerd. De vraag is of het
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onderwerp van deze voorstelling deze terughoudendheid in de hand heeft
gewerkt. Ook valt het op dat enkele recensenten zich vragen stellen of
uitspraken doen over de functie van het theater. Ik vraag me af of het opnieuw
de keuze van het onderwerp van de voorsteling is die de journalisten aanzet tot
reflectie over het medium theater en haar functie in de maatschappij? Heene
omschrijft het theater als een plek waar men kan ontsnappen aan de realiteit:
“Lang leve de suggestie als kunst.”(Heene 1999: 14) Theater moet volgens hem,
met andere woorden de realiteit niet representeren maar moet die eerder suggereren.
Hij had liever een voorstelling gezien waarin het feitenmateriaal over de zaak
Dutroux niet zo letterlijk aanwezig was. Dit had de kloof tussen de voorstelling
en de realiteit groter gemaakt. Vandelacluze vindt dat kunst de maatschappij
moet bevragen en dat ze ‘het onuitspreekbare een gestalte’ moet geven. Volgens
Geurts moet het theater de maatschappij bevragen en moet het de toeschouwers
raken: “In theater zou je de ontreddering willen voelen die de bizarre
gebeurtenissen te weeg brengen of willen leren hoe het zo ver kan komen.”
(Geurts 1999: kb/0472) Doordat het onderwerp van de voorstelling de
recensenten niet ongevoelig kan laten, stellen ze zich ook vragen bij de manier
waarop dit onderwerp naar een publiek toe wordt getoond, en geven ze blijk van
hun vooringenomen standpunten betreffende de politieke functie van het
theater.

3. Diep in het Bos: een analyse
3.1. Een sprookje of toch niet?

Op het eerste gezicht ligt het voor de hand een direct verband te leggen
tussen de voorstelling en een sprookje, zeker wanneer men Bettelheims theorie
van het sprookje in het achterhoofd heeft. De openingsscène van Diep in het bos
roept een sprookjesachtige sfeer op. Door het schilderend, plastische licht, de
expressieve grime en kostuums, de vogelgeluiden, waant de toeschouwer zich
getuige van een sprookje dat zich afspeelt diep in een bos. De tekst van de eerste
twee scènes bestaat hoofdzakelijk uit verwijzingen naar een droevig verhaal, naar
het ondraaglijke lijden en naar de dood. Deze twee scènes vertellen nog geen
concrete geschiedenis, maar zetten de toon van wat zal volgen. Hoewel de
personages er op hameren dat het gruwelijk zal zijn, hebben deze twee scènes,
door de gehanteerde speelstijl en de taalspelletjes in de tekst, een luchtig en
maniëristisch karakter. Tijdens het verdere verloop van de voorstelling wordt
enerzijds het grappige, gekunstelde karakter behouden, anderzijds wordt de
toon en de inhoud steeds wranger, op momenten zelfs ronduit zwartgallig. Het
geleidelijk binnendringen van elementen uit de realiteit veroorzaakt deze
verschuiving. Eerst gebeurt dit door verwijzingen naar radio- en televisieuitzendingen over de zaak Dutroux, later door het binnenbrengen van concreet
feitenmateriaal.
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Vertrekkende van de theorie van Bettelheim kan men in de eerste scènes van
de voorstelling kenmerken van een sprookje onderscheiden. Het
gemeenschappelijke element van die scènes is het spel met taal. Door van meet
af aan gebruik te maken van herhalingen, woordspelingen, woord-grappen en
klanknabootsingen installeert zich het typische symbolische karakter van een
sprookje - zowel in algemene als in lacaniaanse betekenis - dat de toehoorder de
mogelijkheid biedt het complexe en gruwelijke gegeven beter te overzien en het
een plaats te geven. Het spel met de taal, dat het spel van de betekenaar is, heeft
hier een belangrijke functie. Door de nadruk te leggen op de taal, creëert de
maker een breuk met het gebeuren. De breuk tussen de betekenaar en het
betekende is één van de structurele elementen waarop deze scènes gebouwd zijn.
Dit geeft de mogelijkheid om het gruwelijke thema ensceneerbaar te maken. Op
die manier kan er gelachen worden met de dood en kan er gezongen worden
over mishandelingen, moord en verkrachting. Net zoals in sprookjes geeft het
symbolisch karakter van de voorstelling de toeschouwer de ruimte om zijn
emoties een plaats te geven. Door het inbouwen van een constante herhaling in
de tekst krijgt de toeschouwer bovendien de tijd om zich een beeld te vormen
van het complexe gebeuren, net zoals het kind via het vele herhalen van een
zelfde sprookje de verschillende facetten van het verhaal kan beleven en
uiteindelijk meer inzicht krijgt in de complexiteit en ambiguïteit van de
werkelijkheid.
Daarnaast wordt er een duidelijke goed-kwaad tegenstelling geïnstalleerd in
de voorstelling. Het kwade wordt beschreven in de verschrikkelijke verhalen die
de toehoorders - de personages en de toeschouwers - vernemen via de media.
Zoals in de sprookjes, is het kwade duidelijk aanwijsbaar en kan de toeschouwer
zich in de voorstelling identificeren met ‘het goede’ of met de personages die het
kwade met de vinger aanwijzen. Deze eerste imaginaire identificatie - of de
identificatie met het spiegelbeeld, het ideaalbeeld - is belangrijk voor de verdere
verhouding van de toeschouwer tot de voorstelling. Het geeft de toeschouwer
een duidelijke plaats van waaruit hij naar de voorstelling kan kijken.
In de derde scène gaat de voorstelling over van een sprookje naar de
sprookjesachtig weergave van een waar gebeurde, algemeen bekende en
gruwelijke geschiedenis. Door deze verschuiving wordt het voor de toeschouwer
steeds moeilijker om de voorstelling te blijven zien als losstaand van de realiteit.
De gruwelijkheden die aan het begin van de voorstelling deel uitmaakten van
het sprookjesgebeuren, verliezen langzamerhand hun toverachtig karakter. Het
gruwelijke uit de derde scène loopt gelijk met de gruwel die wij, de toeschouwer,
allemaal kennen en waardoor we geschokt zijn. De belangrijke en noodzakelijke
breuk tussen het gebeuren van het sprookje en dat van de realiteit waar
Bettelheim op wijst, verdwijnt langzaam weer tijdens de voorstelling. Het is
echter precies die duidelijke breuk die volgens Bettelheim nodig is wil men via
het sprookje orde brengen in de emotionele chaos.
De vierde scène vertelt dan weer ‘een verhaal’ over een verkracht en
vermoord kind zonder nog terug te komen op het bekende feitenmateriaal. De
enige mogelijke verwijzing naar de realiteit is het binnenbrengen van de media,
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een ‘presentatrice’ vertelt over Het lied van doodgaan gespeeld op de radio. De
manier waarop ze het verhaal brengt is identiek aan die van de vorige scènes:
taalspelletjes, herhalingen, een wreed verhaal gezongen op een vrolijke melodie,
een dansje. Toch kan men hier spreken over een keerpunt in de voorstelling. Het
onderscheid tussen het feitenrelaas in de derde scène en het gruwelijke verhaal
uit de vierde scène wordt steeds kleiner. Het sprookjesachtig kader, de
expressieve en uitbundige speelstijl verliezen hun verhalend karakter. De
voorstelling beweegt zich steeds verder af van het ‘amusements’karakter dat in
de eerste scène gesuggereerd wordt. Alles wordt met elkaar vermengd: feiten en
verhalen, realiteit en sprookje. Het sprookjeskarakter en de taalspelletjes werden
aanvankelijk gebruikt om aan het complexe gegeven een kader te geven van
waaruit het hele gebeuren bekeken kon worden. Dit kader wordt langzaam
omvergegooid omdat het sprookje zich steeds verder vermengt met de realiteit.
De evolutie binnen deze voorstelling is omgekeerd aan die van een sprookje.
Het sprookje kan via de taal, via de betekenaars beelden creëren waarin de
toehoorder zich herkent en waarmee hij zich kan identificeren. De toehoorder
kan zich imaginair verhouden tegenover de ideaalbeelden zoals ‘en ze leefden
nog lang en gelukkig’. Deze imaginaire verhouding laat hem toe de realiteit
vanuit afgelijnde kaders te benaderen. Zoals gezegd ontwikkelt Diep in het bos
zich tijdens de laatste scènes niet op die manier. De vijfde scène vormt in deze
ontwikkeling het hoogtepunt. Meisken, gekleed als Sneeuwwitje, vormt één
geheel met een nieuw personage ‘dutroeken marksken’, slachtoffer en dader
worden door één actrice gespeeld. De breuk tussen het sprookje en de realiteit
vervaagt. Het beeld van het goede waarmee we ons als toeschouwer konden
identificeren om ons af te schermen van het kwade zoals ‘verpersoonlijkt door
Dutroux’, wordt verbrijzeld en weggeslagen. Er blijven alleen nog fragmenten
over van een smekend meisje dat een houding probeert aan te nemen tegenover
Dutroux. Het luchtige, onderhoudende karakter van de eerste scènes is nu totaal
verdwenen. Wat we zien is de kern van de gruwelijke verhalen die de personages
ons vertellen. Een slachtoffer dat smeekt om te mogen blijven leven, om niet
gedood te worden en een dader die zijn perverse verlangens wil bevredigen. Er
blijft voor de toeschouwer geen identificatiepunt over. Zijn kijken wordt
gedecentreerd. Het getoonde beeld maakt de eerste imaginaire identificatie, de
identificatie met ‘het goede’ vertegenwoordigd door de personages in de eerste
scènes, problematisch. Goed en kwaad zijn in het laatste deel niet meer van
elkaar los te maken, ze vormen een twee-eenheid zonder dat ze in elkaar opgaan.
Het dubbele personage dat zowel dader als slachtoffer is, is daar de
verpersoonlijking van. Beide personages zijn niet van elkaar te scheiden. Wat
hen aan elkaar verbindt is een verlangenstructuur die hen constitueert. Meer
nog, het verlangen van het slachtoffer wordt gevormd door het verlangen van de
dader en omgekeerd. Het slachtoffer uit het verlangen om koste wat kost te
overleven. De dader wil zijn verlangen ten koste van het slachtoffer bevredigen.
Zowel slachtoffer als dader dreigen en smeken om aan hun verlangen te kunnen
voldoen.
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MEISKEN
dutroeken marksken waarom mij kwellen
dutroeken marksken gij en weet van god niet noch gebod
dutroeken marksken gij en weet precies van duivel
noch van d’helle niet
dutroeken maksken ‘k smeek u genade
dutroeken marksken en kundiget of wildet niet
is’t niet vandaag uw straf komt morgen
en op het bed van angst bestervend
bedreigd gepakt gebonden op en wat brood en opgesloten
en of ‘k laat zij brutus of de satan er hun
goesting met u doen
donc si ‘t envie d’encore un peu de vivre waf waf waf
ik wil hier levend weg geraken
zo en er sprak haar mond
meneer dutroekens brave markskens
wezen wierd eerst rood op slag daarachter
as en grauw
zo bleek dat ‘t lijk de kleure van een ouden doden was
jij deed jij dat vaneigens niet
zijn hart een steen begon ervan te jagen
vaneigens wist jij zo van niets
liet nog wat vloeken kraken
en’t gedacht alleen al aan de straf van morgen
hee zeg wa krijgde gij
kunt ge’t niet meer verdragen
zeg wel wel wel wa peisde gij en ijselijk krijsend
hee hebde griep ne kou gevat of een brociet gepakt
hee of hebt d’uwn brol misschien en pijn aan uwe tanden mage
hoe durft g’het wagen mij te vragen
wat voor bedroefde klacht is dat
hee meisken doet uw benen open teve gauw
da’k mijne sleutel ne keer passe in uw slot
en legt uw vrees opzij en moeit u zere met uw eigen ere
of ‘k geef u loon naar werk ne schup in ‘t gat
naar ‘t kelderkot aan d’honden ketting vastgelegd
(De Volder en Van der Harst 2003: 44-45)

De toeschouwer kan zich niet meer probleemloos met het getoonde scènebeeld
identificeren. Een identificatie met dit beeld zou een directe confrontatie
inhouden met het drama van het verlangen dat ook hem constitueert. Deze
eindmonoloog toont het vernietigende en onmogelijke karakter van het
verlangen. Het enige dat overblijft is vervreemding of taal.
Deze eindmonoloog toont een fantasmatische enscenering van het
verlangen. Een verlangen dat, volgens Lacan, ten grondslag ligt aan elk subject,
een verlangen dat op zich amoreel is, en dat zich niet per definitie richt op het
goede. De duidelijke moraal die aan het begin van de voorstelling werd
aangekondigd, wordt totaal omvergeworpen in deze laatste scène. De zaak
Dutroux heeft ons geconfronteerd met hoe de mens kan zijn, met precies dat
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aspect van de mens waar we het liefst niet mee geconfronteerd willen worden: de
mens als driftwezen. De opbouw van de voorstelling, die aanvankelijk werd
gepresenteerd als een sprookje, maakt de toeschouwer deelgenoot van de
verlangenstructuur die ten grondslag ligt aan het nachtmerrie-achtig gebeuren
van de geschiedenis.
3.2. Het nieuwe politieke vormingstheater?

De Volder noemt Diep in het bos geen politieke voorstelling omdat deze niet
zozeer het politieke aspect van de zaak Dutroux behandelt, als wel de
emotionele reacties die deze affaire veroorzaakt heeft. Diep in het bos kan zonder
enige twijfel gezien worden als sterk emotie-gericht theater. De voorstelling
vertolkt de emoties die er na 15 augustus 1996 zijn losgebarsten. De Volder
brengt hiermee een duidelijk onderscheid aan tussen politiek theater dat een
politieke boodschap brengt en theater waarin emoties centraal staan. Hij wijkt
hiermee sterk af van het politieke vormingstheater uit de jaren 70, waarin het
aanzetten tot een emotionele herkenning door het publiek één van de
belangrijkste methodes was om het publiek bewust te maken van de politiekmaatschappelijke gebeurtenissen. Of deze productie tot doel heeft het publiek te
doordringen van de ernst van de situatie is nog wel de vraag. Er wordt in deze
voorstelling wel degelijk kritiek geleverd op de gang van zaken binnen het
onderzoek naar de zaak Dutroux. Of wil Eric De Volder met zijn productie - na
de verschillende bewegingen zoals de Witte Mars - nogmaals oproepen tot actie,
tot protest bij zijn publiek? Ik betwijfel dit sterk. Ondanks de verschillende
persiflages op de blunders en mistoestanden van en rond dit onderzoek,
bijvoorbeeld over de retoriek van de politici, de houding van de media, kan De
Volder niet als doel gehad hebben de toeschouwers tot actie te bewegen. Indien
de voorstelling zou eindigen na de vierde scène, zou daarover nog enige twijfel
kunnen bestaan. In dat geval zou men de voorstelling nog een bewustmakend
karakter kunnen toeschrijven. Het onderscheid tussen slachtoffer en dader, goed
en kwaad, zou dan de boventoon halen. De besproken onderwerpen en personen
zouden dan een duidelijk afgebakende plaats in het geheel krijgen. Maar die
vijfde scène perverteert - in de betekenis van omkeren - elk beeld dat de
toeschouwer zich tot dan toe over de voorstelling en over de bedoeling ervan
gevormd kan hebben. De voorstelling eindigt namelijk niet met ‘het beeld van
het goede’ of ‘het gezicht van het kwade’. De vijfde scène is dan ook van cruciaal
belang voor de voorstelling en de perceptie ervan.
De Volder baseert zich voor het maken van de voorstelling op de artikelen
van Desmet. Hij wil met zijn voorstelling op dezelfde menselijke manier het
verhaal brengen als Desmet in zijn opiniestukken - ik citeer hem nogmaals “Het frappeert mij hoe de stem van de auteur veranderde, hoe op een bepaald
moment niet langer een hoofdredacteur aan het woord was maar een
mens.”(Anthonissen 1999: 12, Anthonissen citeert De Volder) De Volder
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vertrekt vanuit, wat Desmet noemt, het ‘menselijk’ standpunt. Hij biedt eerst,
net zoals Desmet, een referentiekader aan waarbinnen goed en kwaad duidelijk
van elkaar te onderscheiden zijn. Maar in zijn laatste scène neemt De Volder
radicaal afstand van de artikels van Desmet. Hij gaat op zoek naar de grond van
zijn uitgangspunt, de mens, en komt daarbij tot een totaal ander eindpunt dan
Desmet. De grond van de ‘vermenselijking’ is niet het goede maar het
verlangen. Dit betekent niet dat hij zich afzet tegen datgene waar Desmet voor
pleit: een humane maatschappij, een juridisch apparaat op mensenmaat. Wel
maakt De Volder met zijn voorstelling duidelijk dat die ‘vermenselijking’ niet
probleemloos als oplossing kan worden aangeboden, want ook Dutroux is een
mens, met een menselijk verlangen - weliswaar geperverteerd - zoals de
eindscène zeer duidelijk laat zien.
Door het verlangen van de dader en het slachtoffer door één actrice te laten
spelen, kan dit verlangen niet herleid worden tot een verlangen naar iets
concreets zoals dat in het vormingstheater het geval was. De toeschouwer kan
zich niet langer identificeren met het concrete verlangen van het personage. De
voorstelling toont de fantasmatische scène waarop het verlangen zijn laatste
uitdrukking kent. De enige identificatie die mogelijk is, is een fantasmatische
imaginaire identificatie. Deze identificatie confronteert de toeschouwer met zijn
verlangen, meer bepaald met de fantasmatische grond van zijn
verlangenbevrediging. Deze confrontatie decentreert zijn manier van kijken. De
toeschouwer kan zich niet langer probleemloos identificeren met het ideaalbeeld
van het goede. Hij wordt geconfronteerd met datgene dat voorbij het goede ligt
en dat de motor is van zijn zijn: het onvervulbare, polymorf perverse verlangen.
Door deze verschuiving in de voorstelling krijgt het politieke er een plaats op de
scène en wordt het niet op voorhand herleid tot één of andere politieke ideologie.
Hierin verschilt de voorstelling duidelijk met het vormingstheater: de politieke
crisissen en omwentelingen vormen wel het uitgangspunt van de voorstelling
maar niet de grond of het doel van de voorstelling. De grond van de voorstelling
is het tonen van de verlangenstructuur, van ‘het drama van het verlangen’.
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Hoofdstuk 5:
AARS! (anatomische studie van de
Oresteia)
1. Aars!: de opvoering, een bespreking233
1.1. Het scènebeeld

A

ars! is een locatievoorstelling. In het Holland Festival te Amsterdam ging
de voorstelling in première in de Westergasfabriek, een oude loods gelegen in
een verlaten fabriekssite. In Antwerpen, waar het Toneelhuis gevestigd is,
speelde de voorstelling in het militair hospitaal. Het hospitaal behoort tot een
militaire site, een groot gebouwencomplex in de stad dat er verlaten en
overwoekerd bij ligt. De ruimte waarin ze de voorstelling spelen is een grote
loods. Deze ruimte heeft men ingedeeld in een opvoeringsruimte, een
publieksruimte en een ontvangstruimte. Men heeft gekozen voor een klassieke
opstelling waarbij het publiek op een tribune zit recht voor de scène. Er is een
duidelijke scheiding tussen het opvoeringsplateau en de publieksruimte.
Het decor bestaat uit een grote rond bassin met een diameter van ongeveer
8 meter, enkele centimeters hoog gevuld met water. In het bassin staat een
kleine formica keukentafel met vier keukenstoelen. Deze zijn gemaakt van een
licht materiaal en het tafelblad is demonteerbaar.
Dit bassin is het speelvlak voor de vier acteurs. Voor deze vier acteurs
gebeurt alles binnen of op de randen van het bassin. Een vijfde speler/muzikant
staat op enige afstand van het bassin, achter een grote mengtafel waar hij life
muziek samplet en mixt. Dit gebeuren staat ruimtelijk los van het gebeuren in
het bassin, het vormt een achtergrondbeeld.
Het totale scènebeeld is opgedeeld in twee speelvlakken: een vierkant vlak,
de vaste grond, met daarin een rond vlak, het waterbassin. De muzikant staat op
de rand van het vierkante speelvlak, de andere vier spelers stappen eerst het
vierkante speelvlak binnen om daarna in het bassin te stappen. Ook op het einde
van de voorstelling stappen ze expliciet uit het ronde bassin. Het scènebeeld is
een duidelijk voorbeeld van een scène in en op een andere scène. De ronde scène
wordt volledig gedragen door de vierkanten scène en maakt er ook deel van uit.

233

Aars! bespreek ik net als Diep in het bos op basis van de vragenlijst van Pavis. Bij de
bespreking van de opvoering had ik als enig bronnenmateriaal de film die Luc Perceval gemaakt
heeft van beelden genomen tijdens de opvoering en tijdens de repetities. Van deze voorstelling
bestaat er geen volledige theatercaptatie, dit in tegenstelling tot de andere besproken
voorstellingen waar ik voor de bespreking wel een beroep kan doen op een integrale
theatercaptatie.

163

AARS! ( ANATOMISCHE STUDIE VAN DE O RESTEIA)

1.2. De belichting

D

e openingsscène is monumentaal en indrukwekkend. De aanwezige
lichtkoepels en ramen worden mechanisch afgedekt. Een rond lichtgrid van
dezelfde doorsnede als het bassin wordt omhooggetrokken. Vier grote
bewegende spots zoeken de ruimte af. Dit openingsbeeld geeft een voorsmaak
van de stijl van het lichtontwerp. Het licht heeft een eigen stem in het gebeuren.
Het vormt als het ware een aparte speler die het spel ondersteunt of
onderbreekt, die contrasten aanbrengt in de voorstelling. Het licht is
voornamelijk koud, hard en wit licht. Er wordt gebruik gemaakt van
stroboscopisch en bewegend licht. Het licht doorpriemt als het ware datgene
wat het aanduidt.
In dit lichtontwerp staat het maken van contrasten centraal. Aan de ene
kant creëert men door de weerkaatsing van het licht op het water een constante
reflectie van de bewegingen van het water op de acteurs en op de hoge muren
van het gebouw. Dit geeft een rustgevend effect. Dit staat in fel contrast met de
bewegende en flitsende lichtbundels die eerder verwijzen naar de sfeer van
dancings en popconcerten.
1.3. Kostuums

D

e acteurs dragen gewone, niet opvallende zomerse sportieve kledij. Ze
zijn aangekleed zoals een modaal huisgezin. Klytaemnestra heeft een gekleurde
bloes met een donkere korte short aan, Elektra een rood topje met een kort wit
rokje. Agamemnon draagt een donkerblauw en wit gestreepte zeeman shirt met
lange mouwen en een donkere lange broek, en Orestes een witte baseball shirt
met een donkere lange broek. Omdat de acteurs constant in het water lopen,
zitten of liggen, heeft men gekozen voor comfortabel zittende kledij.
1.4. Spel en beweging

Alhoewel de tekst in deze productie van zeer groot belang is kunnen we
niet spreken over teksttheater. De speelstijl onderscheidt zich door haar extreem
fysiek karakter dat ondersteund wordt door een taalgebruik waarin het
lichamelijke centraal staat. Tekst en spel vloeien tijdens verschillende scènes uit
in bewegingstheater. De bewegingen zijn steeds verschillend maar vertonen
eenzelfde insinuerend of expliciet seksueel karakter.
De bewegingen putten de acteurs fysiek uit. Dit wordt nog versterkt
doordat ze alles uitvoeren in het water. Hun kledij wordt tijdens de voorstelling
nat en zwaar. De spelers springen, dansen, tot ze er soms letterlijk bij neervallen.
Sommige bewegingen vereisen een sterke beheersing omdat er gevaar is de
andere spelers te kwetsen. De speelstijl van deze voorstelling leunt in die zin
eerder aan bij de traditie van het danstheater dan bij die van het (tekst)theater.
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1.5. Muziek en ritme

D

e muzikant/componist Yves De Mey (Eavesdropper) creëert life de
muziek. Eavesdropper’s soundscapes zijn in eerste instantie niet begeleidend of
ondersteunend, ze maken als een volwaardige speler deel uit van de handeling.
De muziek neemt tijdens deze opvoering dezelfde rol op zich als het koor in de
antieke tragedie. Het becommentarieert en waarschuwt de protagonisten. In de
ene scène neemt het afstand van het gebeuren, in andere scènes neemt de
muziek de handeling over en is het zelf de hoofdrolspeler. Op die momenten
nemen de soundscapes het ritme van de voorstelling over en bepaalt de muziek
het spel van de acteurs, die door dit ritme opgezweept of neergeslagen worden.
De keuze om life muziek te mixen legt de nadruk op het theatrale aspect van de
muziek.
Om de acteurs te kunnen blijven verstaan midden in dit soms muzikaal
geweld koos men voor het dragen van micro’s. Dit zorgde ervoor dat niet enkel
hun stem maar ook hun ademhaling, hun fysieke inspanningen, zeer goed
hoorbaar zijn. Deze geluiden versterken het fysieke karakter van de opvoering.
Het ritme van de voorstelling is steeds verschillend. In het eerste en het
derde deel van de opvoering wordt het ritme in hoofdzaak bepaald, aangegeven
en aangezwengeld door de muziek. In het tweede deel is het de tekst die het
ritme bepaalt. De syncopische syntaxis en tekstopbouw creëert de spanningslijn.
Deze opvoering heeft geen klassieke spanningsboog. Er is geen plot dat om een
ontknoping vraagt. De spanning en het ritme van de opvoering worden
opgebouwd en afgebroken op eenzelfde verknipte manier als de tekst. De
muziek en de bewegingen doorbreken het tekstritme en zorgen dat het
opvoeringsritme en tekstritme niet gelijklopen.
1.6. Tekst en taal

D

e tekst Aars! bestaat uit 4 grote delen die teruggaan op de Oresteia van
Aeschylos. In de voorstelling Aars! speelt men enkel de drie eerste delen. De
gespeelde tekst wijkt in sommige scènes af van de gepubliceerde versie.
Aars1! Bestaat uit dialogen tussen de vier personages Agamemnon,
Klytaemnestra, Elektra en Orestes. Wat ze vertellen kan niet opgevat worden
als een verhaal met een concreet plot, maar laat zich eerder omschrijven als een
strijd tussen man en vrouw, de strijd der seksen, maar ook een strijd tussen jong
en oud, de strijd tussen generaties, of zoals de auteurs het noemen:
‘gezelschapsspel voor het hele gezin’.
KLYTAEMNESTRA
Giet er een fles in leeg
en ze smelten als kaarsvet
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AGAMEMNON
Luister nooit als ze langer
dan één minuut aan het woord zijn.
Knik.
Ja.
Zo.
Ja.
Natuurlijk.
Doe ondertussen je zin.
KLYTAEMNESTRA
Als ze dronken zijn
praten ze door hun kont
en ontlasten ze zich door hun mond.
AGAMEMNON
Als ze met poëzie beginnen,
hou je gewoon even je adem in.
(Verhelst en Perceval 2000: 26)

De vrouw verwijt de man zijn dronkenschap en andere vulgariteiten. De man
verwijt de vrouw haar listige poëzie. Het ‘gesprek’ lijkt een opbod van clichés.
Aan de hand van banale en vulgaire uitspraken proberen ze hun positie
tegenover het andere geslacht te veroveren.
Aars2! heeft een totaal ander karakter. In dit deel is er geen sprake meer van
dialogen. De personages praten niet meer tegen elkaar, ze voeren hun monoloog
uit, door elkaar heen en los van elkaar. De personages strijden niet meer tegen
de anderen, het interne conflict of de interne gedachtestroom staat hier centraal.
AGAMEMNON
Iemand ligt naar zijn arm te kijken,
een meter verder in het gras...
Iemand begint te branden.
Hij glimlacht
hij blijft maar glimlachen
met tanden die door het vlees heen groeien...
Mannen die midden in een zin zwijgen
met een gat te veel in hun hoofd...
ELEKTRA...234
Het altaar staat roodgloeiend /
Rode, zwetende muren / Aan de
haken hangen de mannen / Tong
uit de mond / of is het hun ge-

234

De regie-aanwijzingen worden - tenzij het expliciet is aangegeven - niet overgenomen
in de citaten.
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slacht / vrouwen op hun knieën,
kont in de lucht / hij wrijft zijn
handen in met vet / Vanaf nu
zullen geen zonen meer geboren
worden / Geen dochters meer
AGAMEMNON
We liggen op de grond,
geworteld,
KLYTAEMNESTRA
Het bad moet heet zijn
als een marinade van verlangen.
(Verhelst en Perceval 2000: 33-34)

Agamemnon praat over de absurde oorlog waaraan hij heeft deelgenomen en
over zijn verlangen naar Helena, de zus van Klytaemnestra. Klytaemnestra praat
over haar verlangen als vrouw en haar moordplannen op haar man. Orestes praat
over de roem en het leiderschap van mannen. Elektra praat over haar liefde, een
vernietigende liefde die geen vruchtbaarheid meer toestaat, die het einde van
alles inluidt.
In de tekst van Aars3! gaat Klytaemnestra verder met haar monoloog.
Tijdens de opvoering worden deze monoloog en de verdere tussenkomsten van
Klytaemnestra in dit derde deel niet uitgevoerd. Orestes en Elektra, de jonge
generatie, nemen het over. Elektra drijft haar broer tot moedermoord en tot
zelfmoord. Wanneer Klytaemnestra en Orestes dood zijn eindigt dit deel met
een monoloog van Elektra. Hierin pleit ze voor het stopzetten van de familie,
van de wereld, van het spreken, van alles. In de opvoering is dit de
eindmonoloog.
ORESTES
Ze beweegt een beetje.
ELEKTRA
Dan leeft ze nog een beetje.
Hij is dood, ma,
je hoeft geen koppijn meer te hebben.
ORESTES
Wat zegt ze?
ELEKTRA
Dat ze dorst heeft.
Geef haar iets te drinken.
(Verhelst en Perceval 2000: 54)
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Aars4!, het deel dat niet werd opgevoerd, bestaat uit korte monoloogjes van
Ifigenia.235 Hierin wordt Ifigenia afgebeeld als een slachtoffer van
kinderprostitutie en/of incest. De monoloog vertelt de versie van het meisje, ze
vertelt over hoe alles op haar, het onschuldige kind, afkomt.
IFIGENIA
Plezierig?
Misschien is dat niet het juiste woord.
Soms wel.
Soms is het alsof ze speciaal voor mij komen.
Misschien denk ik dat maar.
Het lijkt wel alsof ik veel nadenk.
Sst.
Weet je zeker dat ze ons niet horen?
Ik heb er nooit over nagedacht.
Natuurlijk ben ik gelukkig.
Waarom zou ik niet gelukkig zijn?
(Verhelst en Perceval2000: 74)
...
Het ergste?
Het hangt ervan af.
Soms klinkt het harder dan het aanvoelt.
Er zijn er die...
Hier doet het veel pijn.
En hier.
Het moet niet eens hard zijn.
Sommigen...
Sommigen houden niet op.
Meestal zijn ze al weg voor ik terug wakker ben...
(Verhelst en Perceval 2000: 77)

Verhelst ent zich zowel voor zijn theaterteksten, zijn romans, als zijn
dichtbundels op bestaande teksten. Hij analyseert deze, keert ze binnenste
buiten, tot binnen of buiten niet meer van elkaar te onderscheiden zijn, tot de
kern van het verhaal haar grond, haar referenties verloren heeft. Tot er alleen
maar beelden overblijven.236
Hetzelfde doet hij met de taal. Zijn tekst is een opeenvolging van woorden
die slechts door het ontstaan van een netwerk ertussen te ontcijferen valt. De
235

In geen enkel interview spreken de makers zich uit over het weglaten van dit vierde
deel in de voorstelling. Tijdens de analyse van de voorstelling kom ik terug op de mogelijke
redenen voor het niet uitvoeren van dit deel.
236

“Het zijn deze en vergelijkbare, voor het oog vaak pijnlijke, maar tegelijkertijd
ontegenzeggelijk sensibele beelden van verminking, beelden waarin de binnen- en buitenwereld
met elkaar vervloeien, waarin Verhelst zijn personages bij voorkeur onderdompelt.”(Van
Kempen 2001: 5)
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woorden verwijzen naar beelden zonder dat het geheel een concrete betekenis
heeft. Hij gebruikt woorden vanuit hun betekenaarsstatuut. Hij herleidt
woorden tot fysieke beelden, die op de ‘letter’ gelezen kunnen worden. Hij
maakt dan ook gebruik van een zeer zinnelijke, zelfs fysieke beeldtaal.
AGAMEMNON
...
Iemand ligt met zijn eigen darmen in zijn handen...
ORESTES
Hoor je mij?
Iemand ligt naar zijn arm te kijken, een meter verder in het gras...
Ik ben het.
Iemand begint te branden en nadien glimlacht hij en blijft
maar glimlachen.
Het zijn mijn handen.
Eén ding is zeker.
Het is mijn lucht die door je
mond stroomt.
Mannen branden beter dan vrouwen.
Vergeet dat nooit.
Ontvlambaar.
Steekvlammen.
Wij twee.
Heersers.
Vrouwen branden trager.
Het is ons zaad dat gloeit en hen verteert.
Eén adem .
Eén bloedsomloop.
Een stank die zich vastzet op de binnenkant van mijn mond,
een geblakerde kop in mijn kop,
Eén geslacht.
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Een zwarte schedel...
...
(Verhelst en Perceval 2000: 37-38)

1.7. De vertelling
1.7.1. De geschiedenis: Aeschylos’ Oresteia

Voor het schrijven van de tekst Aars! zijn de auteurs Luk Perceval en Peter
Verhelst vertrokken van de Oresteia van Aischylos (524-456v Chr). Daarnaast
maken ze verwijzingen naar Ajax van Sophokles en Iphiginea van Euripides.
De Oresteia of Het Verhaal van Orestes is de nog enige overgebleven Griekse
trilogie bestaande uit: Agamemnon, Dodenoffer en Goede Geesten.237 De
voorgeschiedenis van deze drie stukken is de vloek van het huis van Tantalos.
Tantalos, Ionische koning, zoon van Zeus, staat op gelijke voet met de goden,
maar kan niet omgaan met deze positie. Hij stelt de alwetendheid van de goden
op proef door hen een maaltijd voor te schotelen waarbij hij zijn zoon Peplos als
voedsel gebruikt. De goden straffen hem voor deze daad met de
Tantaluskwellingen. Peplos wordt door de goden weer tot leven gewekt, waarna
hij het rijk Peloponnesos sticht. Peplos verwerft zijn vrouw op een listige manier
door haar vader te verslaan in een wagenren en hem te doden. De man die hem
bij deze list heeft geholpen, vermoordt hij na zijn overwinning.
Peplos verbant zijn zonen Atreus en Thyestes naar Mycene nadat ze hun
halfbroer vermoord hebben. De Myceense koning duidt er Atreus aan tot zijn
opvolger. Na de dood van de Myceense vorst ontstaat er een strijd tussen Atreus
en Thyestes. Met behulp van de vrouw van Atreus krijgt Thyestes de macht in
handen. Atreus herovert zijn macht met behulp van Zeus en laat Thyestes
verbannen. Vanuit het buitenland probeert Thyestes tevergeefs een moord op
zijn broer te organiseren. Thyestes wordt door Atreus voor een zogenaamde
verzoening uitgenodigd. Maar Atreus heeft de zonen van Thyestes laten slachten
om hen als voedsel op te dienen voor het feestmaal. Wanneer Thyestes beseft dat
hij van het vlees van zijn zonen heeft gegeten, gaat hij in ballingschap en spreekt
een vloek uit over het geslacht van Atreus. Thyestes verwekt bij zijn eigen
dochter nog een zoon Aigistos.
Atreus blijft in Mycene en verwekt er Agamemnon en Menelaos. Daar
wordt hij door Aigistos vermoord waardoor Thyestes terug aan de macht komt
in Mycene. De zonen van Atreus vluchten naar Sparta en trouwen daar met de
dochters van de koning. Agamemnon trouwt met Klytaemnestra, Menelaos met
Helena. Met behulp van Sparta wordt Aigistos, die zijn vaders troon heeft
237

Gerard Koolschijn vertaalt de titel Oresteia als ‘Het verhaal van Orestes’. Ik baseer
mij verder op deze vertaling. Aischylos. Het Verhaal van Orestes. (vert. en inl.) Gerard Koolschijn.
Amsterdam: Atheneum- Polak & Van Gennep. 1995.
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overgenomen, verdreven uit Mycene. Aigistos zal wraak nemen op Agamemnon
door zijn vrouw Klytaemnestra te verleiden tijdens zijn tienjarige afwezigheid
tijdens de Trojaanse oorlog. Via Klytaemnestra kan Aigistos zijn macht
uitoefenen. Klytaemnestra, op haar beurt, wil haar man zo straffen omdat hij
haar dochter Iphiginea heeft geofferd aan het begin van de oorlog om de storm
tot bedaren te krijgen, zodat de vloot kon uitvaren.
Agamemnon begint bij de terugkeer van Agamemnon aan het einde van de
Trojaanse oorlog. Bij zijn welkomsmaaltijd wordt Agamemnon vermoord door
Aigistos en Klytaemnestra. Dodenoffer of ook de Plengofferbrengsters genoemd toont
de wraak van Orestes, de zoon van Agamemnon, op zijn moeder Klytaemnestra
en haar minnaar Aigistos voor de moord op Agamemnon.2 3 8 Apollo had Orestes
de opdracht gegeven wraak te plegen om zo de mogelijke wraak door de geest
van de vermoorde Agamemnon, via teistering met ziekte en dood op aarde,
tegen te gaan. Alhoewel Orestes de moord op zijn moeder gepleegd heeft in
opdracht van de god Apollo wordt hij toch achtervolgd door de Erinyen,
vrouwelijke onderaardse Wrekende Geesten. Hij vlucht naar Delphi in de hoop
te ontsnappen aan zijn achtervolgsters.
In het derde stuk Goede Geesten achtervolgen de Erinyen Orestes tot in
Delphi. In dit laatste deel van de trilogie staat de strijd tussen Apollo en Zeus,
en de oeroude vrouwelijke onderaardse godheden centraal. Apollo en Zeus,
vertegenwoordigers van de jongere mannelijke goden, willen Orestes vrijpleiten
omwille van het absoluut gebod ‘wreek uw vader’. De Erinyen willen Orestes
straffen omwille van een ander absolute gebod ‘eer uw moeder’. Tijdens de
pleidooien van beide partijen, in de tempel van Athene, komen beide partijen
niet tot een overeenkomst. De strijd eindigt wanneer Athene zich uitspreekt ten
voordele van Orestes en wanneer ze de ‘wrekende’ partijen tot bedaren brengt
met eigen privileges. Athene ontslaat Orestes van elke vervolging. Dit
symboliseert hoe de staat, in de figuur van Athena, de heersende bloedwraak
omzet in een rechtspraak.
1.7.2. Hoe wordt het verteld? Anatomisch!

Noch de voorstelling Aars!, noch de tekst Aars! brengt een enscenering van
dit verhaal. De ondertitel verwijst naar de manier waarop de klassieke tragedies
zijn benaderd: Anatomische studie van de Oresteia. De auteurs nemen het begrip
‘anatomie’ in deze bewerking zeer letterlijk. Van Dale omschrijft anatomie in
zijn eerste definitie als “de leer van de vorm en het inwendig samenstel van de
organismen en van hun delen”(Van Dale 1992: 181). De tekst en de
voorstelling Aars! kan men op die manier bekijken. De grondstructuren die aan
de basis liggen van de moorddadige en incestueuze Tantalosgeschiedenis worden

238

Dit verhaal werd door de twee andere grote Griekse tragedieschrijvers Sofokles en
Euripides beschreven in hun Elektra.
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blootgelegd. Aars! toont niet de anatomische arbeid, het ontleden zelf, maar wel
het resultaat van die arbeid. Aars! is het losliggend karkas dat overblijft nadat al
het vlees - de verhalen binnen de Oresteia, onderworpen aan een grondige
anatomie - verdwenen is door de anatomische arbeid.
De verhalen van Iphigenia en Ajax zijn onrechtstreeks aan het verhaal van de
Oresteia verbonden. Ifigenia is reeds vermoord wanneer Aars! begint, ze maakt
geen deel meer uit van de familie die in Aars1! wordt opgevoerd. In Aars4!
wordt ze wederom opgevoerd als slachtoffer van de volwassenen, dit keer is ze
het slachtoffer van kinderprostitutie. Ajax speelt zich af tijdens de Trojaanse
oorlog. Elk deel van Aars! staat in verhouding tot deze periode. Het eerste deel
van Aars! speelt zich af voor de oorlog van Troje. Het tweede deel speelt zich af
tijdens de oorlog. Het derde deel speelt zich af na de oorlog en meer specifiek
nadat Agamemnon en Klytaemnestra zijn vermoord. De situatie in dit deel is te
vergelijken met de situatie in Goede geesten. De wraak is gepleegd, maar hoe komt
er een einde aan de vloek van het geslacht van Tantalos?
Van de geschiedenis en de belevenissen van het geslacht Atreus is weinig
overgebleven. Ook de goden zijn niet meer aanwezig in Aars!, ze zijn overbodig
geworden. In Aars! is er geen vraag meer naar een ingreep van buitenaf, er wordt
niet meer gezocht naar een oplossing voor de gruwel die er heerst. Zoals vaker in
het werk van Verhelst, is er op het einde geen oplossing, maar een implosie van
de opgebouwde structuur. Het geheel eindigt door in zichzelf op te lossen.
1.7.3. Tekst en opvoering

Omwille

van het ontbreken van een duidelijke verhaallijn en het
uitgesproken fysieke karakter van de opvoering, zal ik de opvoering scène na
scène beschrijven, dit gekoppeld aan bepaalde fragmenten uit de tekst.
Aars 1! (Gezelschapsspel voor het hele gezin)
Het zaallicht gaat uit. De vensters en lichtkoepels waar het avondlicht nog
doorschijnt worden mechanisch afgedekt. Boven het bassin hangt een groot
rond lichtgrid dat langzaam naar omhoog wordt getakeld. Vier spots zoeken de
ruimte af. De acteurs treden het bassin binnen en nemen plaats aan de tafel. Het
licht focust zich op de tafel.
Het gezin zit rond de tafel en men legt het hoofd op de tafel neer. Wanneer
Orestes zijn hoofd opheft wordt zijn gezicht belicht, wat hem een bevreemdend
aanzicht geeft. Wanneer hij zijn tekst zegt begint het licht opnieuw te bewegen
en tast de witte lichtstraal de hele ruimte af.
ORESTES
Ze zegt dat ik dezelfde geur draag als mijn vader.
Ze stopt me vier keer per dag in een douchecel.
Ik weet niet eens welke geur ik heb.
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Als ik het woord papa uitspreek...
Ik doe het omdat ik van je hou, zegt ze.
Ik ben de enige, fluistert ze, dat ik de enige ben
die in staat is de kou te verdrijven.
Voel je hoeveel ik van je hou?
Ik voel niets als ze mijn hand daar legt.
Ik heb een zus.
Wij hebben geen huisdier,
Wij zijn elkaars huisdier.
(Verhelst en Perceval 2000: 9)

Hierna legt hij zijn hoofd terug op de tafel. De muziek/sound zwengelt lichtjes
aan. Allen beginnen te grinniken en te giechelen. De gezinsleden beginnen een
gesprek over dromen. De sfeer is lacherig, maar de tekst verraadt een dreiging
die voorlopig nog wordt weggelachen.
AGAMEMNON
Ik vraag me af wat er met mijn dromen is gebeurd.
Misschien hetzelfde als met eten.
Misschien bestaat er wel een maag voor dromen.
Het zou me niets verwonderen.
Een koe heeft toch ook twee magen...
ORESTES
Drie.
Een koe heeft drie magen.
AGAMEMNON
Nee.
ORESTES
Ma...
AGAMEMNON
Nee!
Hoe dikwijls moet ik nog zeggen
dat je geen woorden gebruikt die beginnen
met de eerste of de tweede lettergreep
van het woord mama?
(Verhelst en Perceval 2000: 11)

Ze beginnen elkaar te kietelen. Agamemnon wordt op de tafel gelegd en de
anderen kietelen hem verder. Dan nemen ze één voor één een stoel en zwieren ze
die zeer snel rond, dit terwijl de tekst verder gaat. De muziek neemt langzaam
over. De spelers laten hun stoel vallen en maken een cirkel rond de tafel waarna
ze op het versnellend ritme rondspringen tot ze neervallen. Daarna hernemen ze
het springen. Los van elkaar springen ze rond de tafel terwijl ze de bewegingen
die Orestes aangeeft, nabootsen. Nu en dan houdt de muziek op, en wordt een
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repliek uitgesproken waarop de muziek wederom overneemt. Daarna gaan ze,
los van elkaar het hele bassin rond, verder springend tot ze uitgeput en zwaar
ademend weer op en rond de tafel gaan zitten. Orestes gaat iets verder van de
tafel op een stoel zitten. De muziek is intussen afgenomen, er blijft een voort
deinende toon/klank aanwezig die aan- of afneemt als een soort
commentaar/ondersteuning van het gebeuren. Na het gesprek over dromen
volgt een gesprek over honger.
Agamemnon neemt een zeer agressieve houding tegenover Orestes aan. Hij
slaat zijn zoon nadat die zegt dat hij honger heeft. De vader toont zijn onmacht
tegenover het onbevredigbare karakter van de honger die typisch is voor de
menselijke soort.
ORESTES
Pa-pa.
Pa-pa.
AGAMEMNON
Ja, jongen.
ORESTES
Ik heb honger.
AGAMEMNON
We hebben altijd honger, jongen.
Zo is onze soort nu eenmaal.
Altijd op zoek naar iets
wat onze honger kan stillen.
Maar er is niets wat onze honger kan stillen.
Tenzij we die honger zelf opeten.
Misschien is het mogelijk je mond
over je hoofd te trekken en zo over je schouders
tot je helemaal opgeslokt bent.
Misschien zouden we dan eindelijk tot rust komen.
Eindelijk geen honger meer.
ORESTES
Ma...
AGAMEMNON
Wat heb ik gezegd? Ma...ma... Nee. Niet doen.
Wij zijn heersers, jongen, jij en ik.
(Verhelst en Perceval 2000: 12)

Agamemnon verplicht zijn zoon om de rol van heerser op zich te nemen. Hij
mag de lettergreep ‘ma’ niet meer uitspreken. ‘Ma’ uitspreken maakt
Agamemnon zenuwachtig. De sfeer verandert pas wanneer Elektra vraagt of ze
willen spelen.
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ELEKTRA
Willen jullie spelen?
AGAMEMNON
Het is heel belangrijk dat broer en zus samen
spelen.
(Verhelst en Perceval 2000: 13)

Elektra maakt haar benen nat, gaat op de tafel liggen en glijdt heen en weer
over het tafelblad. Wanneer ze daarna neerzit op de tafel zwiert ze haar benen
met een zeer grote kracht van links naar rechts tot Agamemnon haar met de
rugleuning van een stoel wegduwt. Orestes vangt haar vlug op en draagt haar
weg in zijn armen. Agamemnon gooit de stoel in de lucht. Daarna neemt hij een
andere stoel slaat daarmee hard op de tafel om hem vervolgens ook door de
lucht te gooien. Klytaemnestra staat recht van haar stoel en werpt de tafel
omver. Ze springt in de armen van Agamemnon. Klytaemnestra en
Agamemnon, Elektra en Orestes voeren nu als koppel dezelfde bewegingen uit.
De vrouwen hangen dwars op de rug van de mannen, terwijl die zeer snel rond
hun eigen as draaien. De muziek zwengelt aan, het ritme is wederom dwingend.
De belichting onderstreept dit zeer dwingende ritmische karakter door gebruik
te maken van stroboscopisch licht. Wanneer de vrouwen naar beneden in het
water glijden gaan ze wederom rechtop staan en springen ze terug in de armen
van de partners. Ze nemen hierbij een andere positie aan. Ze hangen zich vast
met hun benen geklemd rond hun medespeler die hun handen vasthoudt. Met
hun hoofd bijna tegen de grond worden ze opnieuw rondgezwierd. De volgende
positie is juist omgekeerd. Hun benen klemmen zich opnieuw rond het middel
van de man maar de armen zijn los en het gezicht is naar beneden gericht. Het
rondzwieren gaat door tot de mannen de vrouwen niet meer kunnen houden en
iedereen in het water neervalt.
Klytaemnestra, Elektra en Orestes gaan dicht bij elkaar zitten. Elektra en
Orestes leggen hun hoofd op de borst van hun moeder. Klytaemnestra spreekt
haar tekst uit alsof ze zich aan het bevredigen is en tot een seksueel hoogtepunt
komt.
KLYTAEMNESTRA
Rood sap dat wacht op een gebit.
Druppels die als druiven uit mij komen.
Wrijven!
Wrijven!
Dat vuur over je uitwrijven.
(Verhelst en Perceval 2000: 14)

Agamemnon zit alleen aan de tafel, afgezonderd van het tafereel van moeder en
kinderen. Wanneer Orestes zegt: “En jij hebt grote spieren, papa.”(Verhelst en
Perceval 2000: 14), beweegt Agamemnon nerveus en toont hij zich zeer
emotioneel. Agamemnon neemt het tafelblad van de tafel af en tilt het boven
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zijn hoofd om het dan achter zijn rug te laten vallen. Daarna gaat hij op het
tafelframe liggen met gestrekte armen en benen. Hij gaat dan in het frame staan
en loopt er mee rond alsof hij een paard is. Nu en dan botst hij tegen het drietal
aan dat daar rustig tegen elkaar blijft zitten. Wanneer Agamemnon met een
tafelpoot aan Klytaemnestra raakt staat ze recht op van haar stoel, Orestes en
Elektra volgen. Het tafelframe wordt omgekeerd, ieder neemt een poot vast en
pijpt die op aangeven en voorbeeld van Agamemnon. Orestes loopt als eerste
weg en maakt kotsende bewegingen. Ook de anderen laten het tafelframe
vallen. Agamemnon gaat bij elk gezinslid kijken of ze in orde zijn. Daarop gaan
Klytaemnestra, Orestes en Elektra wederom dicht tegen elkaar aanzitten.
Orestes en Elektra beginnen elkaar te strelen en te kussen.
ORESTES
Mag ik je littekens nog eens zien?
ELEKTRA
Welke vind je de mooiste?
ORESTES
En jij?
ELEKTRA
Die hier?
ORESTES
Is dat een litteken?
ELEKTRA
Wat denk je?
ORESTES
Vind jij dat ik
op een hond lijk?
ELEKTRA
Volgens mij niet,
je kunt niet eens normaal kwispelen.
Kom.
(Verhelst en Perceval 2000: 15)

Hierna neemt de muziek opnieuw de boventoon. Agamemnon gaat omgekeerd
op de stoel zitten en springt met deze stoel in het rond. Daarna zwiert hij
verschillende keren gevaarlijk met de stoel tot enkele centimeters naast het
hoofd van Klytaemnestra. Hij herhaalt deze beweging ditmaal boven de
hoofden van het drietal, dit tot de muziek ophoudt. Dan staat Klytaemnestra op
en kust Agamemnon op de mond. Klytaemnestra laat haar voeten op de weer
herstelde tafel rusten, en Agamemnon slaat met de rugleuning zeer hard op de
tafel om daarna de stoel op de grond te gooien.
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Agamemnon gaat in het water liggen achter de stoel van Klytaemnestra.
Klytaemnestra streelt zichzelf.
KLYTAEMNESTRA
Ze zeggen dat je lichaam
je kinderen nooit vergeet.
Ze zeggen dat je eten en drinken bent
als je een kind krijgt.
Soms droom je
dat vingertjes krabben
aan de binnenkant van je buik
als aan de binnenkant van een kist.
Of je droomt
dat er iets gehurkt in je buik zit,
ernstig, met gebalde vuisten.
Soms word je wakker met je borsten
in je handen. Pijn. Geluk. Je droomt
dat je een slang zoogt. Rode melk.
Wat zit hij daar te kijken?
AGAMEMNON
Dat ze moet oppassen met dat water.
Straks gaat ze nog roesten.
KLYTAEMNESTRA
Een handdoek!
(Verhelst en Perceval 2000: 16)

Bij de vraag naar een handdoek biedt Orestes zich aan en gaat schrijlings op
Agamemnon zitten zodat Elektra achteroverleunend zijn hoofd kan strelen en
kussen. Agamemnon streelt Klytaemnestra. Klytaemnestra wordt opgewonden.
Elektra wordt er bij geroepen.
KLYTAEMNESTRA
Waar is je zus?
AGAMEMNON
Ze is bij mij.
Bij haar pappie.
Zeg haar dat ze je moet aankleden.
En een beetje fatsoenlijk alstublieft.
Hoe oud ben je?
ELEKTRA
Hoe oud wil je dat ik ben?
AGAMEMNON
Elf?
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ELEKTRA
Vandaag ben ik elf jaar oud.
AGAMEMNON
Wil je nog eens dansen voor papa?
(Verhelst en Perceval 2000: 17)

De muziek begint en Elektra danst voor Agamemnon. Klytaemnestra gaat op de
grond liggen voor Orestes. Elektra gaat op Klytaemnestra liggen en samen
maken ze speelse en uitdagende bewegingen voor Orestes. Agamemnon wordt
kwaad en trekt Orestes van zijn stoel. Hij daagt hem uit tot een gevecht.
Opnieuw wordt het thema van de honger aangesneden.
KLYTAEMNESTRA
Heeft iemand honger?
AGAMEMNON
Natuurlijk hebben we honger.
AGAMEMNON EN ORESTES
Honger!
Honger!
Honger!
ELEKTRA
Ik heb geen honger.
KLYTAEMNESTRA
Heeft iemand een voorstel?
Iets wat mijn honger zou kunnen stillen?
Ik geef toe, ik kom niet uit een familie van fijnproevers.
Niet iedereen heeft het geluk een vader te hebben met zo’n spit.
Onze familiefeesten waren heel banaal.
AGAMEMNON
Teef.
(Verhelst en Perceval 2000: 17-18)

We krijgen voor het eerst verwijzingen naar het Oresteia verhaal, meer bepaald
naar de mooie Helena, de zus van Klytaemnestra:
KLYTAEMNESTRA
Een zoon heeft inderdaad soms niets met
zijn vader te maken.
Is het niet broer?
AGAMEMNON
Nog.
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KLYTAEMNESTRA
Wacht even
Had hij geen broer?
Natuurlijk.
Was die getrouwd met dat zusje van mij?
AGAMEMNON
Nog!
KLYTAEMNESTRA
Mooi.
Zo mooi.
Mijn zusje.
Ze moest de kamer maar binnenkomen
en ze kreeg van elke man een staande ovatie.
Is er iets?
Beginnen zijn littekens te jeuken?
AGAMEMNON
Dat ene litteken...
KLYTAEMNESTRA
...dat zich mijn tanden herinnert.
(Verhelst en Perceval 2000: 18)

Elektra vertelt een droom die ze daarna nog enkele keren zal herhalen.
ELEKTRA
Vannacht droomde ik
dat ik sliep
en terwijl ik sliep
opende iemand een rits
in mijn lichaam.
AGAMEMNON
De dochter roept.
ELEKTRA
Vannacht droomde ik
dat ik sliep
en terwijl ik sliep
roofde iemand organen
uit mijn lichaam!
KLYTAEMNESTRA
En jij moet je wassen.
Neem de zeep.
Hygiëne is belangrijk en zeker voor een vrouw.
(Verhelst en Perceval 2000: 19)
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Agamemnon en Klytaemnestra kussen elkaar hartstochtelijk tot Agamemnon
moet kokhalzen. Klytaemnestra gaat op de schoot van Agamemnon zitten. Er
wordt gelachen en er worden verwijzingen gemaakt naar ‘een gelukkig gezin’.
AGAMEMNON
Wij hebben een heel grote honger.
Broer en zus zitten naast elkaar.
Papa en mama zitten ook naast elkaar.
Volgens mij zijn we een gelukkig gezin.
Jullie laten zien dat jullie kunnen eten
zoals grote kinderen.
En papa zal mama verwennen.
Haar mond zal een warme beker zijn.
Haar tong een zachte vork.
Haar buik een bord.
En aan mijn buik:
ALLEN
...een mes!!!
(Verhelst en Perceval 2000: 20)

Klytaemnestra neemt Elektra op haar schoot terwijl die haar droom opnieuw
vertelt. Klytaemnestra wijst Elektra op de rol die ze als vrouw moet vervullen.
KLYTAEMNESTRA
Je lichaam is niet je eigen lichaam.
Je lichaam hoort toe aan wie van je houdt.
Dat is nu eenmaal waar liefde over gaat.
En wie houdt er van je?
Wie denk je?
En wie wordt er verdrietig als je zoiets zegt?
Begrijp je dat?
(Verhelst en Perceval 2000: 21)

Het drietal - Agamemnon, Klytaemnestra en Elektra - verstrengelen zich.
Agamemnon wijst Elektra nogmaals op de gezinsbanden.
AGAMEMNON
Ik wil niet dat je mij verdrietig maakt.
Wij houden toch van elkaar?
Of niet soms?
Zie je wel.
Geef mij een zoen.
Zul je het nooit vergeten?
Wij
180

D E OPVOERING, EEN BESPREKING

horen
bij
Elkaar.
ELEKTRA
Wil je dat ik voor je dans?
(Verhelst en Perceval 2000: 21)

De muziek zwengelt aan, het ritme wordt dwingend. Klytaemnestra zwiert het
bovenlichaam van Elektra op een agressieve manier van links naar rechts terwijl
ze haar rond haar middel vasthoudt. Dan laat ze haar los en gaat ze bij Orestes
op schoot zitten. Elektra blijft in de armen van Agamemnon. Moeder streelt de
zoon, de zoon verzet zich vertwijfeld. Vader streelt de dochter en gaat even op
de dochter liggen die voorover leunt op het tafelblad. De incestueuze relaties
worden nu expliciet getoond: alle vier gaan ze op elkaars schoot zitten en maken
ze wippende, copulerende bewegingen terwijl ze elkaar kreunend vasthouden.
De muziek stopt, het bewegend licht gaat over in stroboscopisch licht. De
kinderen worden ingeleid in het seksleven van de volwassenen.
KLYTAEMNESTRA
Je hoeft niet bang te zijn.
Het is geen echt bloed.
Het is omdat je een vrouw bent.
Het is goed een vrouw te zijn.
Je zou blij moeten zijn.
ORESTES
Als het geen bloed is,
wat is het dan wel?
AGAMEMNON
Je hoeft niet alles te geloven
wat vrouwen zeggen.
ORESTES
Lieg jij nooit, papa?
AGAMEMNON
Ik lieg altijd.
Maar nu niet.
KLYTAEMNESTRA
Op een dag houdt het bloeden op.
AGAMEMNON
Op een dag houdt het ademen op.
KLYTAEMNESTRA
Maak dat je op tijd bloeit...
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AGAMEMNON
Een tak vol bloesems...
KLYTAEMNESTRA
Overal tongvormige bloemen.
AGAMEMNON
De bijen zullen komen...
KLYTAEMNESTRA
Ze zullen om je heen zwermen.
AGAMEMNON
Waar is het stuifmeel?
KLYTAEMNESTRA
De ene na de andere.
KLYTAEMNESTRA
Beweeg een beetje,
maakt niet uit hoe,
als je maar beweegt.
KLYTAEMNESTRA
Je hoeft niet bang te zijn.
Een angel is niet dodelijk.
Integendeel.
Een portie pijn maakt het genot alleen maar dieper.
(Verhelst en Perceval 2000: 23-24)

Agamemnon en Klytaemnestra wijden de kinderen ondertussen in in de manvrouw relatie. De erotische bewegingen blijven doorgaan tot ze aan een climax
komen en uitgeput neervallen op de grond. Het stroboscopisch licht gaat over
in bewegend licht dat de ruimte aftast. Ze kruipen eerst allen door het water.
Elektra wast zich. Agamemnon legt zich neer. Klytaemnestra neemt een stoel en
gaat er met haar knieën op neer zitten. Orestes slingert een stoel in het rond.
Het licht gaat uit.
Aars2! Monoloog van leeglopende man (solo voor bariton)239
Agamemnon zit uitgeput op de tafel, Orestes neemt plaats op een stoel, met
zijn rug naar Agamemnon gekeerd. Elektra en Klytaemnestra zitten iets verder
op een stoel elk aan een andere zijde van de tafel. Elk personage brengt zijn of

239

De filmversie van het tweede deel bevat enkel repetitieopnames. Daardoor is het voor
mij niet meer mogelijk om bijvoorbeeld de invloed van het licht op deze enscènering te
bespreken. Voor deze bespreking vertrek ik van de filmbeelden omdat er geen grote
veranderingen meer werden doorgevoerd naar de definitieve opvoering.
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haar monoloog, ze spreken los van elkaar en door elkaar. De soundscape is de
vijfde stem. De monologen en de muziek vloeien door en in elkaar en vormen
één geheel. Dit terwijl elk personage opgesloten zit in zijn of haar verhaal. Het
geheel is zeer statisch. Ieder blijft op zijn plaats zitten en vertelt zijn verhaal. Elk
verhaal is een weerspiegeling van het conflict waarmee het personage zit. Het
gaat over de strijd, de oorlog waarin ze verwikkeld zijn, de oorlog tegen de
vreemden met slachtoffers en doden, de oorlog tussen de seksen, of de oorlog
tegen jezelf. Een verhaal over zelfmoord en totale vernieling. Na zijn monoloog
gaat Agamemnon op de tafel liggen en sterft terwijl hij zegt:
AGAMEMNON
Het enige wat ik wil
is dat iets op me komt liggen
iets wat me ‘s nachts voorzichtig
door het zwart draagt.
Iets wat me aan een borst legt
en me van dat zwart laat drinken.
(Verhelst en Perceval 2000: 47)

De muziek neemt toe. Elektra staat recht en duwt zo hard tegen Klytaemnestra
dat die slap over de rugleuning van haar stoel neervalt en blijft hangen.
ELEKTRA
Het is tijd voor een nieuwe minnaar.
(Verhelst en Perceval 2000: 48)

Elektra gaat op Agamemnon liggen.
ORESTES
Hoor jij iets?
ELEKTRA
Jij wel?
ORESTES
Kun jij mooi wenen?
ELEKTRA
Zo?
(Verhelst en Perceval 2000: 48-49)

Elektra doet alsof ze weent. Daarna zingen zij en Orestes dissonant en door
elkaar “Papa is dood” (Verhelst en Perceval 2000: 49). De muziek is de
aanvullende stem en maakt de overgang naar Aars3!.
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Aars 3! Kinderen die hun gebit scherp gewreven hebben aan de beenderen
van hun ouders. Gehurkt kijken ze je aan. Lachend zullen ze je blijven
aankijken door het vel van je buik heen.
Aars3! werd gefilmd in het decor, net zo als de eerste scène. De muziek die
de overgang maakt tussen het tweede en het derde deel is hard en dwingend.
Elektra en Orestes spelen met de stervende Klytaemnestra. Orestes neemt haar
hand en doet Klytaemnestra haar eigen lichaam betasten. Daarna betast hijzelf
het lichaam van zijn moeder. Elektra herhaalt op een cynisch toon wat
Klytaemnestra haar gezegd heeft over de rol van de vrouw.240
ELEKTRA
Doe je ogen open.
Je leeft nog een beetje.
Zie je hem?
Heeft je buik hem herkend?
Zovele jaren nadat hij
gezaaid werd in je buik
kwam hij daar eindelijk tot bloei.
Zie je hem?
Voel je hoe de knoppen zwellen?
Ben je bang?
Je hoeft niet bang te zijn.
Het is heel normaal.
Het moest er toch eens van komen.
Eén ding moet je goed onthouden.
Het is omdat je een vrouw bent.
Ben je blij?
Het is goed om een vrouw te zijn.
Je zou blij moeten zijn.
Geloof je me?
(Verhelst en Perceval 2000: 54)

Orestes neemt het slappe lichaam van Klytaemnestra in zijn armen en danst
ermee rond in het water. Elektra gaat schrijlings op het lijk van haar vader zitten
en herhaalt, haar vader kussend, een tekst die Klytaemnestra eerder heeft
uitgesproken.
ELEKTRA
Ze zeggen dat je lichaam
je kinderen nooit vergeet.
Ze zeggen dat je eten en drinken bent
240

Tijdens de opvoering werd de tekst die Elektra uitspreekt in een andere volgorde
uitgevoerd dan de gepubliceerde tekst. Ook werden de tussenkomsten van de stervende
Klytaemnestra in Aars3! niet uitgevoerd.
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als je een kind krijgt.
Dat je soms droomt
dat vingertjes krabben
aan de binnenkant van je buik
als aan de binnenkant van een kist.
...
(Verhelst en Perceval 2000: 53)

Elektra speelt met het lijk van haar vader en gaat dansen op de tafel. Orestes
kust de moeder op de mond terwijl hij met haar blijft ronddansen. Elektra
springt van de tafel, springt rond in het water terwijl ze krijst. Daarna klemmen
Elektra en Orestes Klytaemnestra tussen zich in. Klytaemnestra glijdt tot op
haar knieën terwijl Orestes haar gezicht blijft aanstoten met zijn bekken.
ELEKTRA
Broer, het is tijd.241
ORESTES
Wie is zij?
ELEKTRA
Kijk naar haar mond.
Herken je die lippen?
ORESTES
Druiven.
ELEKTRA
Wie heeft zijn ogen als druiven in haar handen
gehouden?
ORESTES
Zij heeft die ogen als druiven in haar...
ELEKTRA
Wie heeft die ogen als druiven over hem leeggeknepen?
ORESTES
Zij heeft die ogen...
ELEKTRA
Zij hurkte op zijn mond neer.
Had ze het wapen daar verstopt?

241

Ook hiervoor wordt in de voorstelling een kort stukje tekst van Elektra als antwoord
op een repliek van haar moeder weggelaten.
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ORESTES
Ja, daar had ze het scherp gewreven.
(Verhelst en Perceval 2000: 56-57)

Elektra drijft Orestes tot een seksueel hoogtepunt. Klytaemnestra valt om in het
water en Elektra neemt Orestes in haar armen. Opnieuw wordt er verwezen naar
het Oresteia-verhaal waarbij Elektra haar broer bij zijn terugkeer herkent aan
zijn littekens en geboorteplek.
ORESTES
Ik werd wakker
met de smaak van moedermelk in mijn mond.
Donkerrode melk.
Het heelal sleepte zich zoals elke morgen op gang
alsof ik om een heelal had gevraagd.
Elke nacht spoelen we het door
maar elke ochtend
heeft opnieuw de kleur van vlees.
ELEKTRA
Zeg het haar.
Dit is mijn hoofd...
ORESTES
Dit is mijn hoofd
En dit is de buik van mijn zus.
Zij is het die me sinds mijn geboorte
aan mijn littekens heeft herkend,
aan de schedelvormige moedervlek
op mijn lies.
ELEKTRA
Wild vlees.
ORESTES
Wild vlees.
ELEKTRA
Dit zijn de vingers van mijn zus...
ORESTES
Dit zijn de vingers van mijn zus,
die zich om me heen spannen
en me vol bloed pompen.
ELEKTRA
Je hebt een plicht.
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ORESTES
Van wie is dat vlees daar?
ELEKTRA
Het was je vader.
ORESTES
Is hij echt dood?
ELEKTRA
Je hebt op hem geoefend.
ORESTES
Is hij dood?
ELEKTRA
Hij bloedt.
ORESTES
Waar?
ELEKTRA
Op de juiste plekken.
(Verhelst en Perceval 2000: 57-59)

Net zoals in het Oresteia-verhaal heeft Orestes zijn plicht gedaan door zijn
moeder te vermoorden. Elektra zet hem aan tot deze moord.
ELEKTRA
Ademen.
In. Uit. In. Uit.
Rustig.
Luister goed.
Je hebt het goed gedaan.
En nu de tweede ronde.
Hiervoor ben je geboren.
Maak je tong scherp.
Ergens hurkt een moeder als een kip neer.
ORESTES
Waar een kip neerhurkt
glanst een sikkel.
(Verhelst en Perceval 2000: 59)242

242

Een korte dialoog over de kip, “broedend op haar angst”(Verhelst en Perceval 2000:
59), met de vraag van Klytaemnestra om haar te verlossen, wordt niet uitgevoerd.
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ELEKTRA
Goed zo.
Dichterbij.
Je hoeft niet bang te zijn.
Als je dichterbij komt
hurkt ze tegen de grond neer.
Terwijl je haar hoofd neerdrukt
met je linkerhand.
Zie je wel?
Ben je klaar?
Zeg het haar.
Glimlach.
(Verhelst en Perceval 2000: 60)

Orestes verwijt zijn moeder zijn incestueuze bestaan en weigert nog langer de
hem opgelegde rol uit te voeren. De verwijten spreekt hij uit in het gezicht van
Elektra, die hem verder aanmoedigt.
ORESTES
Jij, hoofdletter M, kleine letter a,
bespaar me je gezucht,
de aanblik van je zwemmende ogen, terwijl je me de naam geeft van mijn
vader.
Ik weiger nog langer je vlees te bezoeken.
Ik weiger het gat in je buik nog langer te dempen
met mijn vlees.
Dat onder aan mijn buik
zal ik ter ere van jou als een navel afbinden.
Ik ontken mijn geslacht.
Ik ontken dat ik uit jou te voorschijn ben getrokken.
Ik ontken het bestaan van je borsten.
Die baarmoeder van jou heeft nooit gebloeid
en wat eruit te voorschijn kwam, was geharnast vlees.
Ik had mijn geboorte moeten weigeren,
een vleesboom moeten blijven, jou leegeten en stikken in je ingewanden.
Of tenminste de navelstreng als een melkblauw koord
rond mijn hals mogen binden.
(Verhelst en Perceval 2000: 61-62)

De muziek neemt over. Orestes zwiert Elektra rond. Elektra schreeuwt het uit.
Ze vallen beiden neer in het water. De scène baadt nu in een wit tegenlicht.
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ORESTES
Heb ik het goed gedaan?
ELEKTRA
Je was mooi.
ORESTES
Wil je me vasthouden?
(Verhelst en Perceval 2000: 66)

Elektra gaat schrijlings over Orestes zitten. De regieaanwijzingen in de tekst
schrijven:
DE OMHELZING BLIJFT DUREN
ELEKTRA HEEFT IN EEN BEBLOEDE HAND HET GESLACHT
GLIMLACHEND KIJKT ORESTES HOE HIJ LANGZAAM LEEGLOOPT
GENIETEND
(Verhelst en Perceval 2000: 66)

De castratie wordt in de voorstelling gesymboliseerd met de volgende
handeling: Elektra trekt de broek en de onderbroek van Orestes uit en daarna
trekt ze haar slip aan bij Orestes.
ELEKTRA
Kom.
ORESTES
Harder.
ELEKTRA
Wat voelde je met die hand?
ORESTES
Het hart.
Het is warm.
ELEKTRA
Ben je gelukkig?
ORESTES
Hou me vast.
ELEKTRA
Je zult altijd bij me zijn.
ORESTES
Ik ben moe.
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ELEKTRA
Hou je ogen open.
Broer.
Hou je ogen open
en blijf luisteren.
Hoor je mij?
Broer!
Laag op laag stapelt een minnaar zich op een minnaar
als een graf op een graf,
als een huis op de ruïnes van een ander huis,
een flatgebouw van beenderen.
Een arm uit jouw lichaam trekt me op jouw lichaam.
Een arm uit mijn lichaam trekt jou door mijn mond heen.
Daarna begint het verteren, het vervloeien,
het trage oplossen in de buik van de boa.
Broer. Je ogen openhouden!
(Verhelst en Perceval 2000: 66-67)

Elektra slaat zijn natte lange broek om haar nek. Terwijl ze tegen de lijken
spreekt loopt ze op de rand van het bassin, net alsof ze een evenwichtsoefening
doet.
ELEKTRA
Als ik sterf, sterft het met mij.
De dood zelf zal het voorzichtig uit mijn buik knippen
en het op een bed leggen van witte bloemen.
Neem ook mij bij mijn enkels als een baby.
Hang me ondersteboven.
Een klap volstaat
om me te laten zingen.
Geen vader meer.
Geen moeder meer.
Mijn onderkant heb ik dichtgemaakt
met het vlees van mijn broer.
Niets meer.
Geen vader meer.
Geen moeder meer.
Geen kinderen meer.
Geen woord meer.
(Verhelst en Perceval 2000: 68-69)

Wanneer ze zegt ‘geen woord meer’ springt ze in het water, spettert ze het water
rond en zwiert ze de lange broek van Orestes in de lucht. Ze voert een soort
vreugdedans uit. De muziek neemt toe, het licht tast de ruimte af. De acteurs
verlaten het bassin. Einde.
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1.8. Receptie van de voorstelling

H

et is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de receptie van de
tekst en die van de voorstelling. De tekst Aars! wordt over het algemeen zeer
enthousiast ontvangen. De auteurs Verhelst en Perceval krijgen tijdens het
Nederlands-Belgische Theaterfestival 2001 de Taalunie Toneelschrijfprijs, een
prijs toegekend voor de belangrijkste Nederlandse theatertekst van het
afgelopen seizoen.243 Peter Anthonissen citeert uit het juryrapport:
“Aars! heeft ons diep geraakt”, aldus de jury, “niet alleen vanwege het
universele en tijdloze thema, maar ook door de wijze waarop hier woorden aan
zijn gegeven. Zo rauw als het leven is ook de poëzie: onverhuld seksueel en
dierlijk, zintuiglijk brutaal en scherp als een mes. Aars! ademt kaalslag en
kilte, en zindert tegelijkertijd van de emotie en levensdrift. Een tekst, die zich
nestelt in je buik je hart en je ziel, of je het wil of niet.”(Anthonissen 2001: 19,
Anthonissen citeert de jury)

Anthonissen onderstreept deze visie:
Veel meer dan een bewerking is het een oorspronkelijke tekst die vooral de
hand van Verhelst vertoont. In een onophoudende spiraal van wellust en
geweld sleuren de vier leden van eenzelfde gezin (Agamemnon,
Klytaemnestra, Elektra en Orestes) elkaar de dieperik in.(Anthonissen 2001:
19)

Ondanks de lovende woorden van de jury is niet iedereen zo ingenomen met de
Oresteia-versie van Verhelst en Perceval. Hanny Alkema kan zich helemaal niet
vinden in Verhelsts woordenschat: “Het poëtisch taalgebruik van Verhelst, mij
doorgaans toch al te gezwollen, blijkt schaamteloos platvloers.”(Alkema 2000:
kb/0728) Ook Maartje Somers gruwt van de lichamelijke metaforiek van
Verhelst: “Voor Aars! - anatomische studie van de Oresteia zocht hij zijn inspiratie
wederom bij de slager. Ingewanden, maagsappen en natuurlijk menstruatiebloed
- Verhelst kan er geen genoeg van krijgen.”(Somers 2000: kb/0728)
De voorstelling ging in première in het Holland Festival 2000 te
Amsterdam. Tijdens de première hadden de technici van de voorstelling af te
rekenen met problemen met de micro’s van de acteurs waardoor de
verstaanbaarheid niet altijd optimaal was. Verschillende critici komen op dit
euvel terug. Toch zijn de overwegend negatieve kritieken in de Nederlandse en
Belgische pers gericht op de regie en inhoud van de voorstelling. De Belgische
pers reageert tegen de nieuwe theatervorm en -taal waar Perceval naar op zoek
is. Steven Heene vraagt zich af: “Wat is dat toch met die gelauwerde regisseurs
243

Van de vier genomineerde stukken waren er dat jaar twee van de hand van Peter
Verhelst. Behalve Aars! was er ook nog Histoire d’A, een libretto dat hij geschreven had in
opdracht van de Roovers, een Belgisch theatergezelschap. De andere genomineerden waren
Gerardjan Rijnders met Stalker en Filip Vanluchene met Risquons-tout.
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die zich mettertijd in hun gulzigheid naar vormen en/of concepten verslikken?”
(Heene 2000b: 15) Over de tekst is hij zeer lovend: “Het extreemst en ook
veruit het mooist aan Aars! is evenwel de tekst, geschreven in de dichterlijke,
zinnebeeldige taal die Verhelst al langer kneedt tot roman- of podiumteksten.”
(Heene 2000b: 15)
Maar over de voorstelling is hij niet te spreken:
De productie gunt zichzelf en de toeschouwer nauwelijks adem, bevat ondanks
de op het eerste gezicht indrukwekkende vormgeving een erg banale fysieke
taal en is bijwijlen letterlijk onverstaanbaar. Als je een tekst gebruikt waarin
elk woord gewikt en gewogen is, en die tekst verdwijnt soms in het geruis en
geraas .... Tja. En wat te denken van acteurs die om de haverklap
neukbewegingen met elkaar moeten simuleren, rondhossend in hun natte
kleren zonder dat dit ook maar één huiveringwekkend beeld oplevert?(Heene
2000b: 15)

Ook Geert Sels is niet onder de indruk:
Ik kan me moeilijk inbeelden dat zoveel toeschouwers uit de voorstelling
stapten omdat ze geschokt waren door het incestueus geflikflooi, door de
onwelvoeglijke quatre mains. Wel omdat hun decibeldrempel lager ligt. Of
omdat ze moeite hebben met dat typische Percevalwapen, de burleske, die
simpele benadering om dat wat men aanklaagt vergroot en ridicuul voor te
stellen. Deze keer is het zolang hameren op dezelfde spijker dat je daar als
kijker vrij onverschillig bij wordt.(Sels 2000: 13)244

Stefaan Vandelacluze ergert zich aan de seksuele lichaamstaal van de
voorstelling:
Het te betreuren feit zit hem in de onnodig promiscue beelden die de mooie
momenten overschaduwen. Onophoudelijk voert men allerlei standjes op
waarbij vader, moeder, dochter en zoon zich te pletter wippen. Niet alleen
zijzelf maar ook de tekst wordt aldus naar de hel gecopuleerd.(Vandelacluze
2000: 8)

Verschillende critici zijn het wel eens over de inspanningen die de acteurs
leveren. Magriet Prinssen schrijft hierover:
Aars! is een extreme controversiële voorstelling die bewondering oproept voor
de stilering en het spel van de acteurs, maar een grondige afkeer van de
monomanie van de bewerkers. De reductie van het menszijn tot - in letterlijke
zin - wat in- en uitgangen en als - in achterliggende gedachte - tot een
zelfmoordcommando, gaat al gauw tegenstaan. (Prinssen 2000: kb/0728)

244

Tijdens de première te Amsterdam is een kwart van de toeschouwers tijdens de
voorstelling weg gegaan. Sommigen zeer luidruchtig en protesterend tegen wat ze te zien kregen.
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In Duitsland en Denemarken hebben dezelfde acteurs Aars! in een Duitse
versie opgevoerd. Dit naar aanleiding van het grote succes van de Duitse versie
van Ten Oorlog245 , Schlachten dat Luk Perceval geregisseerd heeft voor de
Salzburger Festspiele in 1999. De recensies uit de Duitse pers en vakpers
brengen een uitgebreider, genuanceerder en positieve(r) kritiek op de
voorstelling. Het valt ook meteen op dat de Duitse recensenten meer ruimte
krijgen voor hun artikel. Misschien verklaart dit hun grondiger analyses.
Rüddiger Schaper van Der Tagesspiegel en Thomas Irmer van Theater der Zeit
verwijzen in hun recensie naar zowel de theatercontext als de actuele context van
de voorstelling. Beide artikels vergelijken de Oresteia-bewerking Aars! met
Hamletmachine, Heiner Müllers bewerking van Hamlet.246
De tekst vertoont parallellen met Heiner Müllers “Hamletmachine”. Het is
het einde van het vertelbare drama, de helden staan zonder oriëntering in een
landschap van afval en ruïnes, teruggeworpen op hun lichamelijkheid,
psychotisch. Altijd opnieuw ondernemen ze pijnvolle pogingen, om tesamen te
komen, met twee, met vier. Daar trilt en trekt en wurgt ze, de familieslang.247
Aars! is een in een harde lyrische taal ontwikkelde tekst, die na meerdere door de auteurs al aan de latere productie gekoppelde - bewerkingsstappen,
zich tot het orgineel van Aischylos zo ongeveer verhoudt zoals de
“Hamletmachine” tot “Hamlet”.248

In zijn interviews met de recensenten sprak Perceval over zijn zoektocht naar een
nieuwe theatertaal of theatervorm: “Theater moet extreme standpunten
245

Ten Oorlog is een bewerking van de koningsdrama’s van Shakespeare door Tom
Lanoye en Luk Perceval. De voorstelling die daaruit voortvloeide was een tien uur durende
theatermarathon. Voor de Salzburger Festspiele heeft Perceval van deze voorstelling een Duitse
versie gemaakt.
246

Hamletmachine (1977) eindigt met een korte monoloog van Ophelia die spreekt alsof
ze Elektra is. Deze eindmonoloog heeft eenzelfde inhoud als die uit Aars!. “OPHELIA: ‘Hier
spreekt Elektra. In het hart van de duisternis. Onder de zon van de folter. Tot de metropolen van
de wereld. Uit naam van de slachtoffers. Ik stoot al het zaad uit dat ik ontvangen heb. Ik
verander de melk van mijn borsten in dodelijk gif. Ik neem de wereld terug die ik gebaard heb.
Ik verstik de wereld die ik gebaard heb tussen mijn dijen. Ik begraaf ze in mijn schaamstreek.
Weg met het geluk van de onderwerping. Leve de haat, de verachting, de opstand, de dood. Als
zij met slagersmessen door jullie slaapkamer loopt, zullen jullie de waarheid kennen.’”(Müller
1990: 61)
247

“Der Text weist Parallelen zu Heiner Müllers “Hamletmaschine” auf. Es ist dat Ende
des erzählbaren Dramas, die Helden stehen ohne Orientierung in einer Landschaft von Müll und
Ruinen, zurückgeworfen auf ihre Körperlichkeit, psychotisch. Immer wieder unternehmen sie
peinvolle Versuche, zueinanderzukommen, zu zweit, zu viert. Da zuckt und ruckt und würgt sie,
die Familienschlange.”(Schaper 2000: 5)
248

“Aars! (Arsch) is ein in harter lyrischer Sprache entwickelter Text, der nach mehreren,
von den Autoren schon an die spätere Produktion gekoppelten Bearbeitungsstufen sich zum
Original des Aischylos in etwa so verhält wie die “Hamletmaschine” zu “Hamlet”.”(Irmer 2000:
55)
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innemen. Men moet de betekenis van het theater opnieuw afdwingen.”249
Schaper vergelijkt de door Perceval gehanteerde theatertaal met het danstheater
van Sasha Waltz250 (Schaper 2000: 5). Hij voegt hier wel aan toe: “Toch kennen
Luk Percevals brutaliteit en eigenzinnigheid hun gelijke niet.”251 De
Nederlandse en Belgische pers wijzen Percevals vernieuwingen totaal van de
hand. Ze vergelijken deze voorstelling steeds opnieuw met de zeer goed
onthaalde Ten Oorlog van Perceval en begrijpen deze ommekeer in zijn gebruikte
theatertaal niet, of willen hem niet begrijpen. Ze doen het geheel dan ook af als
een mislukte, brutale of shockerende voorstelling.
De acteurs dwingen zich in een soort van trance de redelijk onbegrijpelijke
dichtregels van Verhelst uit te braken. Als toeschouwer kan het je lukken in
die trance mee te gaan. In dat geval zie je een anderhalf uur durend visueel en
auditief prachtig feest van levensaanvaarding en doodsdrift. Sla je er niet in,
dan wacht je een lange zit. Aars! is, ondanks het spektakelkarakter van de
voorstelling, een doordenker die het uiterste vergt van spelers en
toeschouwers.(Haex 2000: kb/0728)
Het is vreemd dat Luk Perceval, de regisseur van het Toneelhuis die het
magistrale Ten Oorlog op zijn naam heeft staan, zich zo in Aars! heeft verloren.
In plaats van Verhelsts onverteerbare mannenretoriek te relativeren, is hij er
lekker in gaan zwelgen.(Somers 2000: kb/0728)
Van de pretentie dat Aars! het antwoord zou zijn op het Shakespeare-epos Ten
Oorlog, komt niets terecht. Perceval houdt het gangbare toneel kennelijk voor
gezien. Maar behalve een bij vlagen mooi toneelbeeld biedt Aars! bitter
weinig. Inhoudelijk al helemaal niet. Een regisseur en een schrijver die
zelfmoord zien als enige uitkomst voor de zoekende mens, zetten daarmee ook
een punt achter zichzelf.(Buijs 2000: kb/0728)

Het meest opmerkelijke bij de vergelijking van de recensies is dat er door
geen enkele Belgische of Nederlandse criticus een verwijzing wordt gemaakt
naar de Dutroux-affaire, dit in tegenstelling tot de Duitse collega’s. Zij brengen,
op aangeven van Perceval en Verhelst, de Belgische gebeurtenissen aan als de
actuele context waarin de voorstelling gemaakt werd.
Luk Perceval benadrukt: Dit is een belgische woonkamer, een belgische
familie. Men denkt aan de weerzinwekkende afstotelijke schandalen in dat

249

“Theater muss extreme Standpukte einnehmen. Man muss die Bedeutung des
Theaters aufs Neue erzwingen.”(Schaper 2000: 1).
250

Sasha Waltz is een Duitse choreografe. Voor elke nieuwe dansproductie vertrekt ze
vanuit improvisatietechnieken. Haar producties kenmerken zich door het creëren en het
aaneenrijgen van beelden.
251

“Doch Luk Percevals Brutalität und Konsequenz suchen ihresgleichen.”(Schaper

2000:5)
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kleine Europese land. Uit niets komt niets. België als het ware de vergiftigde
speerpunt van een algemene ontwikkeling. Een grimmige variant van
nationaaltrots: Perceval spreekt over “het failliet van de democratie” en van
het ineenstorten van “haar kleinste eenheid, de familie”.252

Het verschil tussen de Nederlandstalige en de Duitse pers is zeer opmerkelijk.
Wat is hier aan de hand? Waarom wordt er in België en Nederland met geen
woord gerept over de actualiteit van het stuk? Hoe komt het dat de artistieke
vorm van de voorstelling zo verschillend ontvangen wordt? Waarom wordt
Percevals vernieuwende theatertaal in Nederland en Vlaanderen niet
geaccepteerd? Kan het verschil met de receptie in Duitsland gewoon herleid
worden tot een andere heersende artistieke theatercontext? Of ligt het
onderwerp zo gevoelig dat men geen link wil of kan leggen met de actualiteit en
daarom de voorstelling het liefst herleid tot een mislukte artistieke poging.
Verhelst en Perceval reageren in een interview met Bas Groes van De Groene
Amsterdammer op de overwegend negatieve kritieken. Groes schrijft:
De kritiek doet Luk Perceval pijn. Hij vindt het bijna te bizar voor woorden
om te zien hoe Nederlandse, en ook Vlaamse critici het stuk vaak
tegenovergesteld van de bedoeling interpreteren. Zo spreekt Maartje Somers
in Het Parool van Verhelsts «onverteerbare mannenretoriek», terwijl Perceval
spreekt van een «vrouwelijk, intuïtief stuk». Hij snapt niet hoe de
Nederlandse en Belgische critici belangrijke thema’s niet opmerken. In
Duitsland wordt Aars! een hoogtepunt in het Belgische theater
genoemd.(Groes 2000: 27 )

Ik citeer enkele van Percevals en Verhelsts reacties uit het interview:
Perceval: «Je maakt een voorstelling vanuit de utopische gedachte dat je de
wereld wilt verbeteren. Dus als mensen de zaal verlaten is dat pijnlijk. Maar
het is een radicaal standpunt dat we innemen, dus moet je ook een radicaal
antwoord accepteren.» ... Verhelst vult hem aan:«Dat mensen weglopen,
bewijst dat dit stuk over extreme dingen gaat. Toeschouwers worden alleen al
fysiek zwaar belast. Er is de dominante muziek, en de teksten zijn niet echt
lieflijk. Ik kan me voorstellen dat mensen hier niets mee te maken willen
hebben.» (Groes 2000: 26, Groes citeert Perceval en Verhelst)

252

“Luk Perceval betont: Das ist eine belgische Wohnstube, eine belgische Familie. Man
denkt an die entzetzlich widerwärtigen Skandale in dem kleinen europäischen Land. Von nichts
kommt nichts. Belgien gleichsam als vergiftete Speerspitze einer allgemeinen Entwicklung. Eine
grimmige Variante von Nationalstolz: Perceval spricht vom “Konkurs der Demokratie” und vom
Zusammenbruch “ihrer kleinsten Einheit, der Familie”.”(Schaper 2000: 3)
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2. Aars!: een analyse
2.1. Aars!: een utopische, ideologische voorstelling?

De Oresteia waar Aars! zich op ent, is een politiek stuk. In het laatste deel,
Goede Geesten of Offerplengsters, vervangt Athene de rechtspraak van de goden door
een menselijke rechtspraak, gevoerd in de opperste rechtbank, de Areopaag.
Hiermee stelt ze een eind aan de reeks vergeldingsacties die deel uitmaken van
de bloedwraak die onder de heerschappij van de goden heerste. Athena schuift
de seculiere rechtspraak naar voren als oplossing voor de bloedwraak.253
In Aars! zijn de goden niet meer aanwezig, de mens staat er nu centraal.
Perceval en Verhelst kiezen voor het einde van de democratie, het einde van de
mensheid, als oplossing voor de begane wreedheden.254 In hun interview met
Groes wijzen beiden herhaaldelijke keren naar het politieke karakter van de
voorstelling. Ze willen met Aars! de toeschouwers aanzetten tot reflectie over
zichzelf en over de heersende democratie.
Perceval: «De discussie rondom Aars! getuigt van een enge kleinburgerlijke
moraal, met het absoluut weigeren te erkennen van een bepaalde realiteit. Dit
zijn donkere fantasieën, maar die hebben we nu eenmaal.» ... Verhelst: «Het
stuk verhindert je om een logische, dus geruststellende verklaring te geven.
Dat is het geruststellende van een democratie, dat het rust en orde aanbrengt
en alles hanteerbaar maakt. Ik geloof daar niet in. Ik vind het belangrijk dat
dit stuk er is. Ik geloof helemaal niet in eenduidigheid. Deze voorstelling zet
bepaalde zekerheden op losse schroeven en spreekt alles wat je denkt tegen
over hoe de maatschappij zou moeten zijn. Zodat je op het einde zegt: ‘Nee,
dit wil ik niet.’» Perceval vult aan: «Deze voorstelling stoot de burgerlijke
moraal voor het hoofd en zet haar op losse schroeven. De logica in de
burgerlijke moraal is gezocht ter verdediging van diezelfde moraal. En is dat
niet één grote kunstgreep geweest om de zaak te beheersen?»(Groes 2000: 2627)

Aars! is volgens Perceval en Verhelst een politiek statement tegen een
eenduidig hanteerbare en sussende burgerlijke moraal die de democratie als een
gevestigde en beheersbare staatstructuur ziet die men als burgers verder niet

253

In het Oude Griekenland ten tijde van de opvoering van de Oresteia, was de Areopaag
weer afgeschaft en werd de democratie ingevoerd. Deze nieuwe politieke vorm is nog geen
democratie zoals wij die kennen. Enkel de mannelijke, vrije burgers konden eraan deelnemen,
vrouwen en slaven werden uitgesloten. Athenes invoering van de menselijke rechtspraak wordt
vaak - en ook hier - gelijk gesteld aan het invoeren van de democratie.
254

Decreus volgt hierbij de uitgesproken visie van Perceval en Verhelst over de
democratie: “Door niet de installatie van de Areopaag, het menselijke gerechtshof uit de
Eumeniden, te hebben willen ensceneren, is Perceval ook niet in de val getrapt een lofzang te
willen inbouwen op de wording van de democratie.”(Decreus 2001: 15)
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meer in vraag moet stellen. Op het eerste gezicht is er volgens mij een gelijkenis
tussen Leforts politieke theorie die wil oproepen tegen een al te groot ‘arrivisme’
in een democratie, en het wantrouwen dat Perceval en Verhelst hebben tegen de
democratie. De gezinsstructuur die ze in Aars! afbeelden toont op kleine schaal
de onmogelijkheid om probleemloos samen te leven. Perceval en Verhelst tasten
de grenzen van de samenleving af. Deze grenzen kunnen volgens hen niet
standhouden, ze imploderen. Als oplossing voor de problemen wordt in Aars! de
één na de andere persoon vernietigd, totdat er geen sprake meer is van een
samenleving. Als kunstenaars kunnen ze gebruik maken van een artistieke scène
om een vrijplaats te creëren waarop de totale implosie van de samenleving kan
plaatsvinden. Perceval en Verhelst verschillen hierin totaal van Lefort. Hij pleit
als politiek filosoof niet voor het opheffen van de democratie maar voor het
steeds opnieuw in vraag stellen van de democratie. Dit bevragen mag het
democratische systeem niet aantasten, integendeel. Het moet vermijden dat de
democratie implodeert tot een totalitair systeem. Lefort zou Perceval en Verhelst
niet volgen in hun implosie. Het opheffen van de democratische structuur ziet
hij niet als een oplossing voor de problemen die inherent zijn aan de democratie.
De opheffing zelf is een utopie. Lefort waarschuwt ons voor de gevaren van een
utopie; Perceval en Verhelst kiezen er voor. Ze noemen Aars! een politiek
‘utopisch’ stuk omdat Elektra, die de aanzetster is voor de moorden, kiest voor
het stopzetten van de mensheid.
Het lijkt misschien een rare term, maar volgens mij is dit een utopisch stuk.
Het drukt een verlangen uit naar een nieuw soort maatschappij, waarvan
Elektra de belichaming is. Zij maakt een concept. Vader dood, moeder dood,
broertje dood - en zij die zich aborteert, die zichzelf dichtnaait. En dus gewoon
de maatschappij stopzet. (Veraart 2000:kb/0728, Veraart citeert Verhelst)

Annemiek Neefjes vraagt aan Verhelst of hij Aars! nog wel een tragedie kan
noemen.
Het is geen tragedie. Het is een utopisch stuk. Elektra heeft een utopische
visie: de mensheid stopzetten. Ze houdt de logica van haar gedachte tot het
einde toe vol, ze wil tot het uiterste gaan. Een figuur als Elektra vind ik
fascinerend. Ze heeft een fundamentalistisch verlangen. Dat soort types
komen in al mijn boeken terecht. Ze is iemand die we in het echte leven
zouden opsluiten. Iedere utopie, iedere ideologie, baart alleen maar monsters. Toch
ontroert ze mij enorm. Haar verlangen is zo puur, zo consequent. Dat kleine
meisje dat de hele wereld af wil schaffen. Hiermee krijgt het stuk ook iets
mythisch. Vroeger waren het de goden, nu is het een dochter die de taak van
de goden op zich neemt om te doen wat zij hadden kunnen doen: aan alles een
einde maken.(Neefjes 2000: kb/0728, Neefjes citeert Verhelst, ik cursiveer)

Verhelst stelt Elektra voor als een soort zelfmoordactiviste. Vanuit haar
fundamentalistische ideologie eigent ze zichzelf het recht toe om elk verlangen
te bezitten, te bevredigen of te vernietigen. Ze wil elk verlangen beheersen zodat
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ze het kan doen ophouden. Zo kiest ze er voor om iedereen, ook zichzelf, te
vernietigen.
Aars! zou ik ook een utopisch ideologisch stuk noemen, en ik voeg hierbij
toe dat deze voorstelling ondanks haar utopisch karakter een plaats geeft aan
het politieke. De voorstelling geeft juist het verlangen, dat aan de basis ligt van
elke utopie of ideologie, een scène, waardoor het tevens de onmogelijkheid van
de realisatie van een utopie toont. De voorstelling gaat nog een stap verder, ze
toont niet alleen de onmogelijkheid van de verlangenbevrediging, ze toont ook
wat er gebeurt wanneer die onmogelijkheid geloochend wordt. Vandaar dat
Verhelst Aars! geen tragedie kan noemen. Het hoofdpersonage gaat de strijd
met het drama van het verlangen niet aan. Integendeel, ze zorgt dat elk drama
onmogelijk wordt door alles stop te zetten. Dit stopzetten van elk verlangen is
tevens de doelstelling van Elektra’s fundamentalistische of utopische ideologie,
die de wereld wil omtoveren tot een ideaalwereld waarin elk verlangen op
voorhand al bevredigd of helemaal afwezig is.
2.2. Aars!: het anatomische, structuuranalytische theater of het theater dat
zijn politieke dimensie ensceneert

D

e voorstelling opent met het beeld van een modaal, ja zelfs, ideaal gezin:
een vader, een moeder, een zoon als eerstgeborene en een dochter, die samen aan
de keukentafel zitten. Dit beeld is van essentieel belang voor de receptie van de
voorstelling. Het maakt een (intellectuele) herkenning van een gezinssituatie
mogelijk. Dit proces van herkenning geeft de toeschouwer een referentiekader
van waaruit hij of zij de voorstelling kan zien. Dit aanknopingspunt is
noodzakelijk want tijdens de voorstelling wordt dit oorspronkelijk herkenbaar
openingsbeeld in al haar herkenbaarheid vernietigd. Na de eerste zinnen wordt
het duidelijk dat er geen sprake is van een modaal gezin. Het is moeilijk om in
de personages mensen van vlees en bloed te zien. Hun gedrag is pervers, maar ze
zijn geen voorbeeld van pervertelingen zoals die gekend zijn uit de kliniek. In de
leefwereld van de personages zijn er namelijk geen wetten te overtreden. Ze
leven in een wereld waar enkel lust en onlust heerst.
Wat wordt er dan wel getoond? De fantasmatische, perverse scène, waarop
elk verlangen wetteloos uitgeleefd kan worden. Aars! toont met andere woorden
de anatomie van deze wetteloze, perverse scène. De polymorf perverse scène
waarin de driften en lusten die door geen enkele wet beperkt worden, vrij
kunnen spelen. Aars! toont de oedipale oerscène waarop elk gezin gebouwd is,
maar die vanaf het oedipoescomplex volledig verdrongen wordt. De toeschouwer
krijgt de anatomie van een gezin voorgeschoteld. De voorstelling biedt de
toeschouwer geen plot dat naar een ontknoping toewerkt. Meteen wordt de
structuur van dit plot en de spanning ervan blootgelegd. De voorstelling geeft
geen verhaal weer maar een structuuranalyse. Deze anatomische of - men kan
het ook noemen - structuuranalytische theatervoorstelling doorprikt hiermee de
illusie van het verhaal en gaat nog verder door ook de illusie waarvan het theater
leeft te doorprikken. Ze toont dat ze toont. Ze presenteert zich als een
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representatie. Hierdoor doorbreekt ze het illusoire karakter van het medium
theater.
Zoals aangegeven in het derde hoofdstuk ontwikkelen de meeste moderne
en postmoderne theater- en performancetheorieën zich rond de problematiek
van de representatie. Een structuuranalytische voorstelling vormt hier geen
uitzondering op. Door de nadruk te leggen op het anatomische karakter van de
voorstelling komt de onderliggende structuur van het verhaal bloot te liggen.
Het accent ligt op de anatomische of structuuranalytische benadering van de
voorstelling, waardoor in tweede instantie ook het medium theater
structuuranalytisch benaderd wordt en zich als een representatie toont.
Aars! ensceneert de verdrongen oedipale verhoudingen die in elk modaal
gezin aanwezig zijn. Het geeft een scène aan het incestueuze en moorddadige
verlangen dat verdrongen werkzaam is.
In een klassiek drama was incest en moord nog de conclusie van een lange,
dramatische en tragische zoektocht van de protagonist naar zichzelf. In Aars!
vormen het besef van incest en moord niet de conclusie van het stuk, maar zijn
zij het uitgangspunt: de protagonisten beseffen ten volle dat ze moordenaars
en incestueuze monsters zijn, en bouwen van daaruit een scène op. Daarom is
het stuk transcendentaal: het ‘bot’ van het verlangen dat normaal pas aan het
eind van het stuk duidelijk zou mogen worden, is hier al meteen open en bloot
door iedereen erkend. Het theater laat de protagonisten hier meteen ‘op het
bot’ spelen. (De Kesel 2002b)255

In Diep in het bos was ‘het bot’ een symbool voor de waarheid die de onderzoekers
van de zaak Dutroux wilden ontdekken. Vandaar het belang van het enige
object dat toegevoegd werd aan de voorstelling: het bot. Dit voorwerp verwijst
niet alleen naar de kinderlichamen die gevonden werden maar ook naar
Bourlet’s uitspraak: ‘ik ga tot op het bot, als men mij laat doen.’ In Aars! is ‘het
bot’ het uitgangspunt van de voorstelling. De productie Aars! bouwt volgens
mij op structuuranalytisch niveau verder door op de eindmonoloog van Diep in
het bos. Aars! begint waar Diep in het bos eindigt. De eindmonoloog van
Sneeuwwitje - de scène die het drama van het verlangen toont - die
fantasmatische scène wordt in Aars! niet alleen getoond maar ook verder
geanalyseerd en ontmanteld. Aars! toont het drama van het verlangen in zijn
meest uitgesproken, basale vorm, als een vernietigingsproces dat eigen is aan de
reële bevrediging van het verlangen. Reeds in de epigraaf van de tekst wordt de
werking van het doodsprincipe onverdrongen neergezet. Vandaar dat de slang,
indien ze haar ultieme bevrediging wil bereiken, niets anders kan doen dan
zichzelf op te eten.

255

De Kesel hanteert bij de analyse van Aars! de term ‘transcendentaal theater’. Deze
term benadrukt dezelfde kenmerken als wat ik hierboven omschrijf als het anatomische of het
structuuranalytische theater.

199

AARS! ( ANATOMISCHE STUDIE VAN DE O RESTEIA)

Nadat de boa alles heeft verzwolgen
Zuigt hij zichzelf bij zichzelf naar binnen,
Legt zich in zijn eigen buik te slapen
Waarna het verteren begint.
Waarom de boa zichzelf bij zichzelf naar binnen zuigt?
Het is het enige wat de eenzame boa nog zin geeft.
(Perceval en Verhelst 2000: 5)

Aars! raakt aan de grenzen van het onzichtbare, van l’au-delà van het
verlangen. Datgene waar ons verlangen naar uitgaat zullen we nooit bereiken,
zal altijd au-delà blijven. Aars! toont naar mijn mening de politieke dimensie
van het theater op een uitgesproken manier. De voorstelling legt de grenzen van
datgene dat ons drijft, draagt en waarin we ons kunnen verliezen, bloot. Aars!
maakt die structuuranalyse die in een groot deel van het vormingstheater
verdrongen blijft. Het legt de structurele onmogelijkheid van het verlangen
bloot. Het verwijst naar het niet-toonbare en het niet-bereikbare object waarop
het verlangen zich richt.
De politieke dimensie van het theater toont zich in de eerste plaats in een
enscenering die ruimte geeft aan ‘de andere scène’. Blau sprak over een afwezige
scène waarop de theaterscène zich baseert, maar Blau’s afwezige scène verschilt
van ‘de andere scène’ of ‘die andere Schauplatz’ waar Lacan en Freud over
spreken. Die andere scène gaat ook aan de door Blau aangeduide afwezige scène
vooraf.
In de tweede plaats bestaat de politieke dimensie van het theater in het
aanduiden van de onmogelijkheid om die constituerende, andere scène te vatten
of te tonen. Dit impliceert niet alleen de bevestiging van het imaginaire karakter
van de theaterscène maar ook het affirmeren van het imaginaire karakter van de
werkelijkheid. Ook de werkelijkheid is gebouwd op de andere scène die
getekend is door een tekort. In dit opzicht hoeft het theater niet de verandering
van de werkelijkheid na te streven wil het zich als politiek theater profileren.
Haar politieke dimensie ligt in het aangeven van het tekort in deze andere scène
als oorzaak van het drama van het verlangen.
Deze omschrijving van de politieke dimensie van het theater sluit in geen
geval het ideologisch vormingstheater of enige andere vorm van theater uit dat
als doel heeft een bepaald aspect of de hele maatschappij te veranderen. De
manier waarop een theatervoorstelling met het verlangen, of de onmogelijkheid
van de verlangenbevrediging, op de theaterscène omgaat, bepaalt de invulling
van het politieke of van haar politieke dimensie. De voorstelling die zich beperkt
tot het tonen van een bepaald - Freudiaans uitgedrukt - ‘onbehagen’ verschilt
van die voorstelling die ook een structurele analyse maakt van dit onbehagen.
Het al dan niet streven naar oplossingen staat los van de aanwezigheid van een
analytisch moment waarbij de sluier eventjes wordt opgeheven om een blik te
werpen op de (af)grond van het onbehagen.
Aars! stelt geen directe vraag naar een verandering of naar een oplossing,
deze voorstelling toont daarentegen de structuuranalyse van het drama van het
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verlangen. Het legt het vernietigend karakter van de ongebreidelde
verlangenbevrediging bloot. Aars! is geen tegenhanger van het vormingstheater,
de voorstelling maakt een analyse van het verlangen, een verlangen dat ook ten
grondslag ligt aan de vraag om verandering binnen het vormingstheater.
2.3. Aars! anatomische voorstelling van een perverse scène

De titel van het eerste deel van Aars! spreekt over een ‘gezelschapsspel voor
het hele gezin’. Om dit spel te spelen sluit het gezin zich volledig af van de
buitenwereld en gaan ze de arena, waar ze het spel zullen spelen, binnen.
Wanneer Orestes het woord neemt, wordt de toon gezet: de op het eerste
gezicht ideale familie heeft een incestueus en vernietigend karakter. Regels en
wetten waar elk individu, behorende tot een bepaalde samenleving, zich aan
probeert te houden, zijn compleet afwezig. Er is helemaal geen sprake van een
aangepast gedrag waardoor het samenleven mogelijk wordt. Er is ook geen
plaats voor het individu in de familie. Elke eigenheid, elke vorm van identiteit,
wordt door de ander onmiddellijk vernietigd.256
Het spel maakt geen gebruik van extern opgelegde regels of wetten. Alleen
de vader spreekt een verbod uit. Hij verbiedt de zoon om de lettergreep ‘ma’ uit
te spreken. De moeder-zoon relatie mag niet in woorden worden gevat, deze
relatie mag niet gesymboliseerd worden. Het uitspreken van een ouder-kind
relatie zou het incestverbod binnen de arena brengen. Agamemnon beklemtoont
dat hij en Orestes heersers zijn die zich niet laten afremmen door anderen, de
vrouwen. Het enige onderscheid dat ze binnen deze familie in de verf zetten is
het onderscheid tussen de seksen. Ze mogen niet van positie wisselen: de
heersers blijven de heersers, de verleidsters blijven de verleidsters. De ouders
voeden de kinderen expliciet op in deze verschillen. De kinderen moeten het
aangebrachte voorbeeld volgen.
In Aars! wordt het verschil tussen mannen en vrouwen behandeld met zeer
cliché-bevestigende uitspraken. De mannen zijn de heersers omdat zij de dragers
zijn van een mes(Verhelst en Perceval 2000: 20), zij zijn de bezitters van de
slang(Verhelst en Perceval 2000: 60). Aan deze fallussymbolen koppelen ze hun
positie. De vrouwen daartegen zijn leeg, ze hebben de mannen nodig om hen op
te vullen.

256

Orestes moet zich bijvoorbeeld constant wassen omdat Klytaemnestra zijn geur niet
kan verdragen. Ze zegt dat hij geen eigen geur heeft, dat hij naar zijn vader of naar een hond
ruikt. Hierdoor kan hij geen eigen geur, maar ook geen eigenheid ontwikkelen. Elektra, van haar
kant, vraagt aan haar vader hoe oud hij wil dat zij is. Zij schikt zich telkens opnieuw naar zijn
verlangen.
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AGAMEMNON
Luister nooit
als een vrouw langer spreekt dan een minuut.
Dat doet ze alleen omdat ze bang is van de stilte.
Angst voor de leegte.
Vul de leegte met wat dan ook.
Klanken.
Onzin.
Nonsens.
Alsof de stilte een baarmoeder is
die moet gevuld worden.
Dat is hun taak.
Hun bestaansreden.
(Verhelst en Perceval 2000: 27)

De man wordt voorgesteld als diegene die de fallus heeft, bij de vrouw is er
slechts een leegte die opgevuld moet worden. Ze mogen deze seksuele
verhouding onder geen enkel omstandigheid verbreken. De fallus, de slang,
moet het centrum blijven van elke verhouding. Ze beschouwen die ook als reëel
aanwezig. Vandaar dat ze elke uitspraak of houding die het reële bestaan van de
fallus in twijfel trekt, afstraffen. Dit verklaart de vaak brutale houding van de
vader tegenover de zoon. Hij kan dan ook niet verdragen dat Orestes, die
eenzelfde positie moet innemen, via de taal deze positie in vraag stelt. Orestes
mag geen ‘ma’ uitspreken omdat dit ook de eerste twee letters zijn van ‘maar’.
Wat er zich in Aars! afspeelt cirkelt precies rond ‘het reëel bezitten’ van de
fallus. De mannen, de heersers claimen ‘het mes’, de fallus te hebben. Daarmee
kunnen ze zogezegd het tekort van de vrouw opvullen en de vrouw aan zich
binden. De onmogelijkheid om de fallus reëel te bezitten en de onmogelijkheid
om het tekort op te heffen wordt door de personages geloochend. Die
loochening krijgen we op de theaterscène te zien door de veelheid aan seksuele
relaties. Iedereen doet het met iedereen, er zijn geen grenzen. Elke mislukking
om het tekort op te heffen en om het genot te bereiken moet onmiddellijk
worden geloochend met een volgende poging. Aars! legt hiermee de
grondstructuur van een perverse scène bloot.
In de perversie wordt de onmogelijkheid om de fallus reëel te hebben en
daarmee het tekort op te heffen en de jouissance te bereiken, geloochend. De
pervert gaat er van uit dat hij via een seksuele verhouding met de ander de fallus
kan verkrijgen. Hij zet een hele constructie op om zijn eigen tekort, zijn
castratie, te loochenen. Met deze constructie wil hij bewijzen dat de ander niet
getekend is door het tekort om op die manier ook zichzelf zonder tekort te
kunnen zien. Deze bewijsvoering mislukt waardoor de pervert steeds een ander
slachtoffer moet zoeken om zijn tekort te kunnen loochenen. De pervert zal alles
doen om de fallus te bezitten. De fallus, ‘het hoogste goed’, wil hij koste wat
kost bereiken.
In Aars! is er geen sprake van een plot. De personages zetten geen
constructie op met een bepaald doel. Het zijn geen perverten zoals die gekend
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zijn in de samenleving of in de kliniek. Op de theaterscène wordt er gespeeld
met resten van relaties, verhoudingen, personages. Een spel waar wij ons als
toeschouwer niet probleemloos mee kunnen identificeren. We kunnen deze
resten hoogstens herkennen als scherven die verwijzen naar een wetteloze,
perverse scène. Een imaginaire identificatie met het gebeuren op de theaterscène
wordt in deze voorstelling onmogelijk gemaakt. Wat ons als toeschouwer aan
deze voorstelling bindt is een vorm van intellectuele (h)erkenning. We
(h)erkennen het gebeuren als resten van datgene waar we ons mee zouden
kunnen identificeren, namelijk het ideale gezin aan het begin van de
voorstelling. Wat we te zien krijgen zijn de door de aars van het ideale gezin
geproduceerde resten, waarmee geen identificatie mogelijk is.
Aars! ensceneert de werking van het polymorf pervers karakter van de
lusteconomie. Het toont het lustprincipe dat niet reageert op de levensnoden of
-behoeften van het subject maar enkel gericht is op lustbeleving. Het toont een
subject dat eet, niet om te overleven maar omdat het lust beleeft aan het eten.
De personages in Aars! zijn op zoek naar het ultieme genot. Het is dan ook niet
toevallig dat de personages binnen deze gehanteerde metaforiek de honger en
het zoeken naar een complete bevrediging van die honger herhaaldelijk
aanhalen. De onbevredigbaarheid van de honger als metafoor voor de
onbevredigbaarheid van het verlangen, wordt hier in zijn meest extreme vorm
vertolkt: de honger kan alleen gestopt worden wanneer die zichzelf opeet. Met
andere woorden het ultieme verlangen bevredigen betekent zichzelf volledig
vernietigen.
Het scanderen van ‘ik heb honger, wij hebben honger’ wordt in de
voorstelling telkens gevolgd door extreme fysieke passages, waarbij de fysieke
grenzen opgezocht worden. De acteurs springen en dansen tot ze letterlijk
neervallen. Praten over honger eindigt in uitputting, in andere fragmenten
eindigt het in seksuele extase. De hele voorstelling wordt dan ook gedragen door
een fysieke orgiastische ondertoon. Elke gemaakte uitspraak of beweging over
eten, honger, magen, dromen verwijst naar de lusteconomie die de scène
beheerst. Er wordt niet geschreeuwd voor de bevrediging van de honger, er
wordt geschreeuwd uit lust. De mens wordt hier als een libidinaal lustwezen
getoond dat de vernietiging van de ander en van zichzelf nastreeft. Het streven
naar de totale lustbevrediging betekent het opheffen en dus vernietigen van
zichzelf. Om aan de onmogelijkheid van deze lusteconomie te ontsnappen moet
het subject deze onbevredigbare lustvraag verdringen.257 Deze verdringing

257

Freud spreekt in deze context over het Oedipuscomplex, Lacan over het subject
onderworpen aan de Wet of de Naam-van-de-vader. Het subject moet zich tegenover dit
traumatisch gebeuren, de castratie van de lusteconomie, positioneren. Wanneer het subject deze
castratie verdringt spreekt Lacan over een subject met een neurotische structuur (hysterie of
dwangneurose), bij loochening spreekt hij over een perverse structuur en bij ontkenning over
psychose. Wat hier op de scène gebracht wordt is de analyse van de perversie. De personages
loochenen elke vorm van castratie of onderworpenheid aan de Wet. Hier en daar zijn er scènes
waar er verwezen wordt naar het beginbeeld, het modaal, gelukkig gezin waarin de vader, de
moeder, de zoon en de dochter een eigen plaats hebben. Maar direct of zelfs tezelfdertijd wordt
die plaats geloochend en overheerst het incestueus, wetteloze karakter de scène.
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wordt hier niet geënsceneerd, er wordt enkel getoond wat er verdrongen moet
worden: de fantasmatische scène waarop de lusteconomie onbegrensd kan
spelen.
2.4. Aars!: een esthetica voorbij ‘het Schone is het Goede’

Voor een analyse van Aars! kan men niet teruggrijpen naar een centrale
plot of het onderliggende verhaal. De linken met de Oresteia zijn vaag of zeer
sterk verbrokkeld. Wanneer men kijkt naar de bespreking van de opvoering,
dan ziet men dat de vormelijke aspecten van de voorstelling, het scènebeeld, de
muziek, de beweging, de belichting, de boventoon voeren. Ook de inhoud van
de voorstelling is vormelijk, of beter, structuuranalytisch van aard: een
enscenering van de anatomie van de fantasmatische scène. De auteurs/makers
hechten zeer veel belang aan de vorm van de enscenering, aan de esthetica van
de voorstelling. Ze kozen voor een lichamelijke taal, zowel in de tekst als op de
scène. Elk woord, elke beweging, wijst de toeschouwer op de aanwezigheid van
de vier lichamen op de scène, en zo ook op hun eigen lichamelijkheid.258 Ook de
schriftuur van Verhelst is zeer lichaamsgericht. Meer nog, in zijn hele oeuvre
ontwikkelt hij een lichaamsesthetiek: die van het lijdende lichaam en de nieuwe
lichamelijkheid. Omdat Verhelsts lichaamsmetaforiek zeer bepalend is voor de
tekst en de voorstelling, ga ik wat dieper in op de verschillende aspecten ervan.
Het lichaam dat centraal staat in zijn werk is niet het door de maatschappij
aangeduide ideale, schone lichaam. Het in beeld gebrachte lichaam is een
verminkt lichaam. Een lichaam dat door mutilatie van anderen of van de
persoon zelf uiteen gehaald wordt en getransformeerd wordt in een ‘nieuw
ideaal’ lichaam, voorbij elke lichamelijke differentiatie. Het verminken van het
lichaam is in het werk van Verhelst geen doel op zich. Het maakt deel uit van
een streven naar een “nieuwe lichamelijkheid .... Het lichaam wordt de basis
van een nieuw esthetisch beleven, maar meer dan dat wordt het lichaam ten
dienste van dat ideaal getransformeerd.”(Boon 2001: 71) Verhelst wendt de
mutilatie aan om de beperkingen van het menselijke lichaam te ontkennen. Hij
verwijdert elke vorm van normaliteit om zo te komen tot “de zinloze
schoonheidscultus”(Boon 2001: 74) van een bleek en bloedeloos, androgyn
lichaam, de engel als schoonheidsideaal.
Wat ons voor ogen stond was een lichaam dat zowel de mannelijke als de
vrouwelijke kenmerken ontkende. Een antilichaam. Geen weke rondingen,

258

Zoals gezegd, zijn de taal en de stijl van Verhelst doordrongen van een sterk fysiek,
lichamelijk karakter dat tijdens het lezen overgezet wordt op de lezer. Arie Storm noemt het
lezen van Verhelsts werk een fysieke ervaring: “Daar komt nog de stijl van Verhelst bij; die is in
al zijn zintuiglijkheid wel bijzonder, maar al die korte zinnetjes hebben ook iets kortademigs. Eén
fysieke reactie roept Verhelst bij de lezer in elk geval op: hij beneemt je door verstikking de
adem. Wat het claustrofobische gevoel dat je aan zijn boeken overhoudt versterkt.” (Storm 2001:
12)
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maar ook geen hoekigheid. Geen borsten (die oneffenheden). Geen ronde
heupen. Geen scherp afgetekende spieren. En zeker geen beharing.(Verhelst
1996: 155)

De nieuwe lichamelijkheid is een ontkenning van de grenzen van het menselijk
lichaam. De grenzen worden als het ware via een mutilatie ‘Aufgehoben’ tot een
nieuw lichaam, of zoals Verhelst het noemt, een theatraal lichaam.259 Een
lichaam dat de lichaamsmutilatie esthetiseert en theatraliseert, het theatrale
lichaam als een imaginair transcendente versie van het menselijk lichaam.
Verhelsts voorbeeld van het theatrale lichaam is Sint Sebastiaan. Daarnaast haalt
hij andere voorbeelden aan uit diverse contexten zoals kunst, religie en politiek,
die een gelijkaardig theatraal lichamelijk karakter vertonen.
‘Met de martelaar (van wie hij natuurlijk per definitie de negatie is) heeft de
beul een theatraal lichaam gemeen.
(Theatraal lichaam. Terwijl ik dit noteer denk ik aan Sint-Sebastiaan. Het
lichaam van de stervende aids-patiënt met het gezicht van de stervende Jezus.
De kluizenaar. De travestiet-en in zijn/haar uiterste consequentie de
transseksueel. De priester met kazuifel die de hostie omhoog duwt. De
marcherende geometrische figuren in Neurenberg. Mike Tyson-of in meer
verfijnde vorm Cassius Clay. De matador en de stier. De zelfmoordenaar. De
personages van Jean Genet. De schilderijen van Francis Bacon. De
sadomasochist. De foto’s van Mapplethorpe. De films van Greenaway. De
exhibitionist. De nazi-standbeelden. Het parend lichaam. Het etende lichaam.
En bij uitbreiding: alle pure en toegepaste kunst. Ad infinitum.Of ad nauseam.
Naar keuze.)
‘Voor de seriemoordenaar/martelaar is het dramatische noodzakelijk: scenario,
rekwisieten, decors, protagonisten, publiek... Een moord wordt uitgevoerd als
een pas de deux (=de ontmoeting van minstens twee theatrale lichamen).’
‘De vraag “waarom” is per definitie een onzinnige vraag.’
(Opwellende vraag: Wat is dan het ‘nu’ van moraal?)
(Opwellende vraag: Kan kunst in dit prachtige, want stervende millennium
nog voldoen aan de Griekse kalokagathie-gedachten van ‘het schone is het
goede’?)(Verhelst 1993: 75)

Het klassieke schoonheidsideaal, waarbij het schone verbonden wordt met
harmonie en het Goede, stelt Verhelst in vraag. Hij werkt in zijn esthetica enkel
met de vorm, het beeld, niet met de morele connotaties van een beeld. De
voorbeelden die hij in bovenstaande citaat aanhaalt, zijn enkel omwille van hun
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Het theatrale lichaam mag niet verward worden met het lichaam op een theaterscène.
Het theatrale lichaam wordt getheatraliseerd via de enscenering in de taal, niet via de
enscenering op de theaterscène. In Aars! zijn geen theatrale lichamen te zien, wel beschrijven de
verschillende personages die in hun monologen in Aars!2.
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theatrale beeld uitgekozen en naast elkaar gezet. De traditioneel culturele
betekenis van het aangeboden beeld is niet van belang, staat hier niet ter
discussie. Zijn omgang met beelden wekt wrevel op bij bepaalde lezers en critici.
De auteur Marc Reugebrink reageert zeer fel tegen de gehanteerde theatraliteit
in het werk van Verhelst, onder meer tegen het bovenstaande citaat. Reugebrink
noemt het “een evocatie van dood, moordlust, foltering en
vernietiging”(Reugebrink 2001: 19).
Bij dit alles heb je nergens werkelijk de indruk dat Verhelst zelf ook maar een
moment begaan is met de vraag naar de morele implicaties van de gebruikte
beelden en verwijzingen. ... Hij lijkt zijn uiterste best te doen om van zijn
roman vooral een gruwelkabinet te maken en daarbij te mikken op de
veronderstelde (en in zekere zin te verwachten) ontzetting of morele
verontwaardiging van de lezer. Detaillistische (inderdaad misselijkmakende)
beschrijvingen van door seriemoordenaars bedreven daden, afgewisseld met
notities als ‘Wij benijden de seriemoordenaar omwille van zijn ongebreidelde
vrijheid’, of: ‘Sublimatie-gestalte van de seriemoordenaar: staatsman,
kerkleider, schrijver...’ (waarmee de schrijver zich aan de seriemoordenaar
gelijkstelt) - ze lijken te speculeren op de afschuw en het protest van de lezer.
Zoals dat ook ( en misschien nog sterker) het geval is wanneer er gesproken
wordt over het ‘erotiserend effect’ van ‘de marcherende geometrische figuren
in Neurenberg’ en van ‘de nazi-standbeelden’.(Reugebrink 2001: 21-22)

Reugebrink spreekt over de ‘morele implicaties van de gebruikte beelden’
waarbij hij Verhelsts werk terug binnen het gedachtegoed van ‘het Schone is het
Goede’ wil plaatsen en daarmee juist datgene doet wat Verhelst wil vermijden.
Reugebrink reduceert hiermee de ethische houding van Verhelst tot een
immorele houding. In eenzelfde beweging weigert hij de lichamelijke
beschrijvingen als beeldenmetaforiek te zien. Hij vertrekt hierbij vanuit de
veronderstelling dat Verhelst met zijn werk enkel wil shockeren,
verontwaardigen.
Reugebrink brengt de esthetica van Verhelst in verband met een bedenkelijk
ethos, een ethos dat streeft naar zuiverheid voorbij morele categorieën.
Over Verhelsts werk wordt gezegd: dat het om ‘esthetisch postmodernisme’
zou gaan, om uiteindelijk niets anders dan een vrijblijvend taalspel te blijken.
Maar zoals ik niet geloof in onbevangenheid (en dus ook helemaal niet
onbevangen wéns te zijn tegenover dit werk), zo geloof ik evenmin in de
vrijblijvendheid van het l’art pour l’art. Ook esthetiek verraadt een ethos, en
juist op dat punt krijgt het werk van Verhelst voor mij zijn waarde: als iets
uiteindelijk toch zeer bedenkelijks. De intensiteit van de ervaring openbaart
zich hier toch telkens als een tot het uiterste doorgedreven verlangen naar
zuiverheid.(Reugebrink 2001: 28)

Ik onderschrijf hier Reugebrink wanneer hij stelt ‘ook esthetiek verraadt een
ethos’, maar juist op dat punt krijgt het werk van Verhelst voor mij zijn waarde.
Verhelsts werk profileert zich volgens mij helemaal niet immoreel. Wel is de
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ethiek van Verhelst niet de traditionele ethiek van het goede waar Reugebrink
naar verwijst, maar een ethiek ‘voorbij het goede’, een ethiek van ‘het schone’.
Verhelst maakt in zijn interviews herhaaldelijk duidelijk dat hij zich verzet
tegen een éénduidige lezing van zijn werk, dat hij zo’n lezing probeert
onmogelijk te maken. Zijn teksten zijn netwerken van beelden en woorden. Het
beeld en het woord als betekenaar staan centraal in zijn werk, niet de gevestigde
culturele betekenis ervan. Het proces van betekenisgeving loopt, zowel voor de
lezer als de toeschouwer, dan ook zeer moeizaam en kan niet tot een sluitend
geheel herleid worden. Reugebrink komt tot de volgende conclusie, die ik echter
niet kan delen:
In feite gaat het hier om de ironie die het hele postmodernisme kenmerkt: dat
het ongeloof in de Grote verhalen een nieuw geloof veronderstelt van waaruit
het einde van de Grote Verhalen zich laat motiveren; een onomstotelijke
waarheid die elke formulering van zichzelf al op voorhand voor onmogelijk
verklaart, zodat alleen ‘de pathos van het lijdende lichaam dat geweld
ondergaat om tot zingeving te komen’ overblijft - en niet alleen ondergaat,
maar ook uitoefent, op zichzelf, op anderen. Katholieke theatraliteit, ‘O haupt
voll Blutt und Wunden!’ Wie de ironie niet ziet - en Verhelst is veel, maar
nooit ironisch, lijkt nergens distantie tot zijn eigen zuiverheidsverlangen te
hebben - is uiteindelijk een gelovige die de bestaande zingevingsparolen
vernietigt uit naam van een ultieme Zin. In deze overwegend postmoderne, of
dan toch postmodern genoemde tijden klinkt dat laatste misschien als een
negatief oordeel, maar ik bedoel alleen maar dat een zo ver doorgedreven
ontmaskeringsdrift als die van Verhelst, die niets anders is dan een
doorgedreven zuiverheidsverlangen, ook als er geen enkel doel mee wordt
nagejaagd, me bedenkelijk toeschijnt.(Reugebrink 2001: 28-29)

Reugebrink kan dit enkel concluderen omdat hij vertrekt vanuit een
moralistische interpretatie van de beelden die Verhelst neerpent. De
verstikkende fysieke ervaring die Storm(Storm 2001: 12) beschrijft als reactie op
het lezen van Verhelst wordt door Reugebrink gelezen als een - door Verhelst
bedoelde - flagellerende ervaring die moet leiden tot een zuivering. Reugebrink
beschouwt de tekst als een spiegel waartegenover de lezer of de toeschouwer
zichzelf kan toetsen. Hij verhoudt zich hierdoor louter op een duele-imaginaire
manier met datgene wat Verhelst neerpent en vraagt van een auteur dat hij het
spiegelbeeld, het ideaalbeeld dan ook als ‘Ideaal’ invult - iets waar Verhelst met
zijn ‘evocatie van dood, moordlust, foltering en vernietiging’ niet in slaagt. De
symbolische structuren en kaders die Verhelst opzet en hanteert verliezen
hierdoor het door Verhelst bedoelde symbolische karakter en worden in een
imaginair gesloten zingevingspatroon geduwd, niettegenstaande hij met zijn
esthetiek, een zinloze schoonheidscultus, juist daaraan wil ontsnappen.
Zoals de analyse van de voorstelling heeft aangetoond lag Percevals
enscenering volledig in dezelfde lijn.
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3. En wat met Ifigenia?

De vraag die na de analyse van de voorstelling blijft is: waarom heeft
Perceval Aars4! (Ifigenia - solo voor onhoorbare fluittoon) niet opgenomen in de
voorstelling? Het ligt niet voor de hand om, werkende vanuit een
psychoanalytisch basisparadigma, dit ‘weglaten’ van een volledig tekstdeel te
herleiden tot een louter praktische of artistieke beslissing. De beslissing van de
makers om dit deel niet op te voeren zou volgens mij kunnen liggen aan het
fundamenteel verschil tussen de teksten zelf.
Aars4! gaat in vergelijking met de eerste drie delen van Aars! niet zo ver in
het aftasten of los zetten van de grenzen. De tekst en het personage zijn veel
duidelijker afgebakend. Ifigenia is het slachtoffer van kinderprostitutie. Ze moet
lijden en sterven omwille van het verlangen van de ander. Het personage
Ifigenia is voor de lezer/toeschouwer herkenbaar. Zij is een kind, een mens van
vlees en bloed. Ze beleeft haar situatie als een kind en ze begrijpt de wereld niet
waarin ze is terecht gekomen. In Aars4! is er, in tegenstelling tot de andere
delen, een minimale verhaallijn aanwezig waarmee de lezer/toeschouwer zich
kan identificeren. De tekst belicht de verschillende aspecten van haar
slachtofferpositie. Hij verwijst naar seksueel misbruik, lichamelijke
mishandeling, psychische mishandeling, abortus,... Ifigenia is niet het slachtoffer
van één dader maar van verschillende. Ze is ingeschakeld in een organisatie die
haar aan misbruikers aanbiedt. Deze impliciete verwijzingen zorgen ervoor dat
deze tekst niet meer los te koppelen valt van de hele discussie over het bestaan
van georganiseerde kinderprostitutie-netwerken die in het kader van de zaak
Dutroux gevoerd wordt. Dit vierde deel komt hier een stap dichter bij de
actualiteit. Het is niet meer mogelijk om dit los te zien van de berichtgeving
over seksueel misbruik van kinderen.
Aars4! is geen voorbeeld van een transcendentale benadering van het
probleem, zoals Aars1-3!. De tekst wil precies de wereld een spiegel voorhouden
en tonen wat het betekent om als kind een slachtoffer te zijn van de seksuele
perversies van volwassenen. Het zou voor de toeschouwer niet evident zijn om
ook Aars4! binnen eenzelfde enscenering te zien. De toevoeging van dit deel zou
de decentrerende werking van de voorstelling teniet doen. Wat de voorstelling
Aars! toont is de polymorf perverse structuur die aanwezig is in elk gezin, ook in
een zogenaamd ideaal gezin. Aars4! geeft geen analyse van de structuur van de
daders of van het slachtoffer. De tekst legt de verschillende, soms tegenstrijdige,
posities bloot die het slachtoffer moet innemen om psychisch te overleven. Het
toont hoe het kind probeert te voldoen aan de vraag van de ander zonder daarbij
zichzelf volledig te vernietigen. Vanuit deze optiek geeft Aars4! een beeld
waarmee de toeschouwer zich imaginair kan identificeren. Het beeld dat Aars4!
geeft is niet het beeld van een fantasmatische scène. De lezer/toeschouwer
herkent dit beeld als een spiegelbeeld van elk slachtoffer van seksueel misbruik.
Perceval kiest er in Aars! voor om het slachtoffer van seksueel misbruik niet
aan het woord te laten. Deze keuze is slechts tijdelijk. Een jaar later regisseert hij
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Asem, een productie waarin naast de daders, ook de slachtoffers centraal staan. In
een interview met Steven Heene van De Morgen, geeft hij uitleg over de keuzes
die hij gemaakt heeft voor Aars!:
Eigenlijk vertrekt het verhaal van een incestmotief: in Iphigenia wordt een kind
geofferd om de vader de wind in de zeilen te geven. Dat wordt dusdanig
beschreven dat je wel bij incest moet uitkomen. Op dat moment heb je de
keuze: gaan we dit in België laten afspelen, land van Dutroux? We vonden het
sterker om de voorstelling te situeren in de cultus waaruit theater ontstaan is,
een beleving waarbij das Böse, zoals de katholieken dat later noemden werd
uitgedreven. Als het Dionysische vandaag nog bestaat, is het omdat we nood
hebben om het Kwaad te erkennen, te fêteren bijna. Zo zijn we tot een sterk
gereduceerde tekst gekomen die niet moraliseert of psychologiseert, die ook
geen situatie aanduidt. Het is bijna alsof de personages hardop denken.
(Heene 2000a: 16, Heene citeert Perceval)

Perceval geeft hier impliciet aan waarom hij Aars4! niet heeft opgevoerd. Het
personage Ifigenia zou door de toeschouwers binnen een herkenbare
moraliserende en psychologiserende context - die van de kinderprostitutie geplaatst worden. De uitwerking van Ifigenia staat in een te groot contrast met
die van de andere personages: Agamemnon, Klytaemnestra, Orestes en Elektra.
Hieruit kunnen we concluderen dat Perceval in Aars1-3! op zoek is gegaan
naar de grens van wat er met het medium theater te tonen valt. Hij zoekt naar
extremen die de toeschouwer uit zijn vertrouwde omgeving sleuren. Toch blijft
hij vasthouden aan die omgeving, hij geeft de toeschouwer een referentie- of
aanknopingspunt: het beeld van een modaal gezin. Op die manier blijft de
voorstelling een representatie van de gekende maatschappij, maar een
representatie die deze maatschappij compleet decentreert, wankel zet of zelfs op
zijn kop zet.
De gelijkenissen met Artaud’s theater van de wreedheid zijn duidelijk
aanwezig, de verschillen ook. Artaud zocht naar de grenzen van de representatie
om op die manier dichter bij ‘het echte leven’ te komen, een leven dat hij hoopt
te kunnen bereiken. Perceval zoekt - zoals hij in bovenstaand citaat aangeeft deze extremen ook op. Hij heeft het over ‘het fêteren van het Dionysische, het
Kwaad’. Het kwaad dat door de samenleving, her- en ook als zodanig erkend
moet worden. Het moet een plaats krijgen in de maatschappij, het moet dus niet
in naam van het goede uitgebannen worden. Zowel Artaud als Perceval gaan op
zoek naar de oerscène, de grond van het leven dat we kennen. Het grote verschil
tussen beide theatermakers is dat Artaud deze oerscène ziet als een ideaal dat we
opnieuw moeten bereiken. Perceval daarentegen wil deze oerscène ensceneren
om het bestaan ervan te benadrukken. Hij wil als maker het theater terug in zijn
oorspronkelijke cultus plaatsen, de Dionysische cultus die Nietzsche in De
geboorte van de tragedie zo lyrisch beschrijft:

209

E N WAT MET I FIGENIA?

AARS! ( ANATOMISCHE STUDIE VAN DE O RESTEIA)

In het Dionysische proces heeft de kunstenaar reeds zijn subjectiviteit
opgegeven. Het beeld dat zijn eenzijn met het hart van de wereld hem nu laat
zien, is een droomscène, die de oerstrijd en de oerpijn, evenals de oerlust van
de schijn, verzinnelijkt. Het ‘ik’ van de lyrische dichter klinkt dus uit de
afgrond van het zijn.(Nietzsche 1987: 47)
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Hoofdstuk 6:
ASEM
1. Asem: de opvoering, een bespreking
1.1. Het scènebeeld/decor en objecten

Op de scène staat een groot stuk glas van 9 bij 1,5 meter, een gewicht van
300kg, dat recht gehouden wordt door een metalen constructie. Een viertal
technici komen op de scène om deze metalen constructie te demonteren en weg
te halen. Langzaam komen de acteurs op. Het is nu aan hen om het zware stuk
glas recht te houden. Het glas krijgt tijdens de voorstellingen verschillende
functies: als wasdraad, als tuinmuur en om de verschillende posities van de
personages tegenover elkaar te onderscheiden. Maar het is vooral een fysiek
obstakel voor de acteurs. Ze moeten het zware breekbare stuk glas constant
rechthouden. Dit stuk glas is het enige decor, daarnaast zijn er tal van objecten.
De hele voorstelling door speelt er op de achtergrond een geluidsband
waarop het getik van een metronoom opgenomen is. Petra, het meisje, heeft
constant een pistool in haar hand. Karl brengt tijdens zijn opkomst een
kinderwagen mee. Erwin komt halverwege de voorstelling op met een
grasmachine. De andere objecten die tijdens de voorstelling aangebracht worden
zijn: een dokterstas en plastic medische handschoenen van de Dokteres, een wit
laken van Karin, een tijdschrift van buurvrouw Magda, een touw waarmee Paul
zich wil ophangen, en de witte ballonnen van Karl. Alle objecten worden
gebruikt ter ondersteuning of in het kader van het verhaal.
1.2. De belichting

D

e belichting is zeer sober. Er werd geen gebruik gemaakt van kleuren.
Het licht zorgt dat de verschillende bespeelde plaatsen van de scène tezelfdertijd
belicht worden. Er worden tijdens de voorstelling geen verschillende
lichtstanden doorgevoerd. De personages gaan zelf het licht of het donker
opzoeken. Dit geeft de belichting een fotografisch karakter. Personages gaan
zichzelf portretteren, ze kiezen om volledig belicht te worden, of enkel maar een
stuk van hun lichaam of een deel van hun gezicht. Dit statisch licht benadrukt
ook de statische manier waarop de acteurs spelen; er worden portretten getoond.
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1.3. Kostuums

D

e kostuums verwijzen naar kledij die in de jaren 60 gedragen werd door
de middenklasse. Alle personages - behalve Paul - verwisselen tijdens de
voorstelling (verschillende keren) van kostuum. Paul draagt de hele voorstelling
enkel een witte slip. Petra heeft in het begin van de voorstelling een gebloemd
slipje aan met een wit onderhemdje. Daarna draagt ze daarboven een geruit
houthakkershemd. In het begin van de voorstelling draagt Erwin een pyjama,
daarna een lange lichtbruine broek, een geruit hemd met korte mouwen en een
geruite debardeur. In een andere scène draagt hij wielrennerskledij: een pet, een
wielrennerstruitje en een korte broek. In een volgende scène doet hij wederom
een lange broek aan, een wit hemd met lange mouwen, een lichtbruine
debardeur en een strikje. Karen, zijn vrouw, heeft een blonde pruik met krullen
op en draagt een lange witte jurk met witte ceintuur en een cirkelrok. In een
volgende scène draagt ze een wit bloesje zonder mouwen met een knoopsluiting
en een gebloemde korte short. Tijdens de laatste scènes draagt ze eenzelfde jurk
als in het begin van de voorstelling maar in een gestreepte stof. Magda, de
buurvrouw, draagt een blonde pruik in carré coupe, met hierin een
namaakdiadeem. Ze heeft een donkere zonnebril op, draagt een kort zwart
lederen indianenvest, zwarte handschoenen, zwarte nylons en een korte zwarte
rok. In een andere scène draagt ze een jas met tijgerprint. De actrice speelt ook
nog enkele andere nevenpersonages. Als ‘schaap’ is ze gekleed in schapenvel met
een witte zomerhoed, witte schoenen en een parelsnoer. Als ‘elfje’ draagt ze een
lang kleed waaraan vleugeltjes bevestigd zijn. Als ‘droogzwemster’ heeft ze een
gebloemde jas aan, draagt ze een zwempak, een zwemmuts en een zwembril en
heeft ze een strandtas mee. De Dokteres is duidelijk zwanger. Ze heeft een
dokterstas bij zich en draagt een turkoois kleedje met bijpassend vestje. Ze heeft
ook een opvallend parelsnoer om haar hals met bijpassende oorringen. Haar haar
is opgestoken. Karel, haar man, vriend en vader, komt de eerste keer op in
tenniskledij. Hij draagt een wit zomerhemd, een witte bermuda, witte kousen en
schoenen. In een volgende scène draagt hij een lichtbruin maatpak met een wit
hemd. Alle kostuums verduidelijken de invulling van de personages of een facet
ervan.
1.4. Spel en zang

B

ij de enscenering werd er gekozen voor een sober decor en een sobere
speelstijl. Deze soberheid zorgt dat het brute, harde verhaal dat verteld wordt,
onverbloemd overkomt. De acteurs richten hun verhaal rechtstreeks naar het
publiek. De teksten worden uitgesproken alsof ze een andere, niet shockerende
inhoud hebben, als faits-divers. Er wordt geacteerd zonder enige vorm van
pathetiek en overdrijving. Nu en dan zingt een personage een liedje. De keuze
van dit lied is zeer bepalend ter ondersteuning van de tekst of de situatie waarin
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het personage zich bevindt. De liedjes maken de uitgesproken tekst nog cruer en
harder, hoewel ze gezongen worden als iets ‘dat plots in hun hoofd opkomt’.
1.5. Tekst en taal

D

e tekst is geschreven in een gewoon dagelijks taalgebruik. Er kan tussen
de verschillende personages niet echt een onderscheid gemaakt worden op het
vlak van taal of woordkeuze. Alleen de twee kinderen doorspekken de
gesprekken met elkaar door typische puberale aanspreekwoorden zoals ‘jong’ of
‘foempe’.
De meeste acteurs spelen in hun eigen dialect, wat zorgt voor een
verscheidenheid aan dialecten. De mate waarin het personage in een - weliswaar
- gekuiste versie van zijn of haar dialect spreekt toont een onderscheid aan in de
maatschappelijke positie die ze proberen in te nemen. Het taalgebruik
benadrukt de maatschappelijke verhoudingen tussen de verschillende
personages.
1.6. De vertelling

A

sem is gebaseerd op de theatertekst Täter van Thomas Jonigk. Jonigk
heeft op zijn beurt zijn inspiratie gehaald uit het boek Kom, mein liebes
Rotkäppchen...Kindesmißbrauch - Wer sind die Täter? van Karin Jäckel.
1.6.1. Kom, mein liebes Rotkäppchen...Kindesmißbrauch - Wer sind die
Täter?

I

n zijn voorwoord bedankt Jonigk expliciet Jäckel voor de informatie en de
inspiratie die hij in haar boek over kindermisbruik heeft gevonden. De
verschillende vormen van seksueel misbruik die in Täter aan bod komen, haalt
hij soms letterlijk, uit het boek, meer bepaald uit de eerste vijf hoofdstukken
ervan. In het eerste hoofdstuk “Kom, mijn liefste Roodkapje”260 vertelt Jäckel
het verhaal van Ina, een vierjarig meisje dat het slachtoffer is van seksueel
misbruik door haar vader. Omdat de vader angst had dat hij ontdekt zou
worden als dader is hij met zijn kind gevlucht en zijn hij en Ina sinds jaren
spoorloos. Jonigk zal de dochter van de dokteres uit Täter Ina noemen, het enige
personage/slachtoffer waarover gesproken wordt maar dat niet op de scène komt
omdat ze opgenomen is in een psychiatrische inrichting.

260

“Komm, mein liebes Rotkäppchen.”(Jäckel 1994: 9)
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In het tweede hoofdstuk behandelt Jäckel de vraag “Seksueel misbruik met
kinderen - wat is dat eigenlijk.”261 Zowel slachtoffers als daders stellen zich de
vraag wat precies seksueel misbruik is. De slachtoffers wegen af of wat ze
hebben meegemaakt wel te catalogiseren valt onder misbruik of niet. Daders
proberen het gepleegde seksueel misbruik eerder te benoemen als een liefkozing
of als ’graag zien’. Ook zijn er getuigenissen van partners van daders die het
seksueel misbruik met hun kind zien als concurrentie voor hun eigen
liefdesleven, en op die manier hun kind dubbel straffen. Wat uit dit boek zeer
duidelijk naar voren komt is het ‘dubbele’ van zo’n situatie. De dader vertelt het
kind dat het de uitverkozene is, dat het meer geliefd is dan zijn ‘moeder’ of zijn
‘vader’ - de partner van de dader. Dit geeft het kind een gevoel belangrijk te
zijn. Maar daar tegenover staat dat het zich het misbruik moet laten welgevallen
om die belangrijke positie te bevestigen.
In hoofdstuk drie “Waarom zou men zich met de daders bezighouden?”262
en in hoofdstuk vier “Is er een eenduidig daderprofiel?”263 gaat de auteur op
zoek naar de daders en het dadersprofiel. De dader van seksueel misbruik is
meestal niet die vreemde man waarvoor men kinderen waarschuwt. De dader
komt in de meeste gevallen uit de kring van bekenden: familie, buren, vriendenof kennissenkring.
Het vijfde hoofdstuk draagt als titel: “Het zijn niet altijd alleen de
mannen.”264 Binnen het taboethema seksueel kindermisbruik, is het misbruik
door vrouwen nog het grootste taboe. Daarbij vinden vrouwelijke daders dat ze
minder slecht zijn dan de mannelijke. Jäckel behandelt in dit hoofdstuk vier
steeds terugkerende stellingen over seksueel misbruik door vrouwen. De eerste
stelling luidt: ”Seksueel misbruik zonder penis is niet schadelijk.”265 Daarin staat
een getuigenis van een jongen, Frank, die door Jonigk wordt overgenomen als
het verhaal van Paul. Het verhaal van Frank is hetzelfde als dat van het
personage Paul. Hij heeft na jarenlang misbruik door zijn moeder en nadat zij
hem daarna op 17-jarige leeftijd verlaten heeft, verschillende zelfmoordpogingen
achter de rug. De tweede stelling is “Vrouwen misbruiken alleen, als ze daartoe
gedwongen worden.”266 De auteur maakt hier duidelijk dat het seksueel
misbruik door vrouwen, ook al is het een minderheid, niet onderschat moet
worden. Het kan, ook op vlak van gebruikt geweld, gelijk gesteld worden aan
dat van de mannelijke daders. De derde stelling is “Door een vrouw misbruikt te
261

“Sexueller Mißbrauch an Kindern - was ist das überhaupt?”(Jäckel 1994: 21)
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“Warum soll man sich mit den Tätern beschäftigen?”(Jäckel 1994: 39)
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“Gibt es ein eindeutiges Täterprofil?”(Jäckel 1994: 44)
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“Es sind nicht immer nur die Männer.”(Jäckel1994: 51)
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“Sexueller Mißbrauch ohne Penis schadet nicht.”(Jäckel 1994: 54)
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“Frauen mißbrauchen nur, wenn sie dazu gezwungen werden.”(Jäckel 1994: 59)
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worden is niet zo erg.”267 Hier laat Jäckel een dader aan het woord. Haar
getuigenis is gelijklopend met het gesprek dat Magda en de dokteres in Täter
voeren over hun seksuele ‘omgang’ met hun kind. De vierde stelling luidt
“Vrouwen hebben sneller spijt en geven zich dikwijls zelf aan.”268 Het berouw
dat door de daders getoond wordt heeft vaak enkel de functie om de kinderen
over te halen hun ouders niet aan te geven. De auteur maakt hierbij geen
onderscheid tussen de mannelijke en de vrouwelijke dader.
1.6.2. Täter

J

onigk bouwt zijn tekst op met letterlijke passages uit getuigenissen van
slachtoffers of daders van kindermisbruik. Dit zorgt ervoor dat bepaalde scènes
gruwelijk echt zijn. Deze verschillende getuigenissen plaatst hij in een
verhaallijn waarin de gebeurtenissen elkaar opvolgen en tot een hoogtepunt
komen.
De toon van het stuk is zeer realistisch, behalve in bepaalde intermezzo’s.
Dan voert Jonigk plots een scène in die zich van alle reeds gespeelde scènes
onderscheidt door het bevreemdend karakter. Naast de gruwelijke verhalen van
de slachtoffers en de daders, krijgen we plots een vredige en vrolijke scène te zien
tussen een schaap en een herderin die filosoferen over ‘de waarheid’. Daarna gaat
de dagelijkse gruwel voor de slachtoffers gewoon weer verder. De slachtoffers,
Paul en Petra, fantaseren het hele stuk door over zelfmoord en over de
verschillende manieren waarop ze zelfmoord zouden kunnen plegen. Op een
bepaald moment lopen ze samen van huis weg. Op die tocht voeren ze
gesprekken over het seksuele misbruik, over zelfmoord, maar ook over waar ze
naar toe willen vluchten. Dan beslissen ze terug te gaan naar hun ouders om het
seksuele misbruik openlijk aan te kaarten en aan te klagen. Opnieuw krijgen we
een intermezzo met een schaap en een herderin, deze keer praten ze over de
lente. Paul en Petra eisen dat hun ouders berouw tonen en dreigen hen ook aan
te geven. In een eerste scène daarover verdedigen de ouders zich, in een tweede
pogen ze Petra en Paul te vlijen en te verleiden. In een daarop volgende scène
spelen de ouders de onderdanige rol. Maar dan gaat de bel en komt de advocaat
Karl binnen. Hij overtuigt de ouders dat indien er sprake is van misbruik het
voor het slachtoffer nog niet zo eenvoudig is om een proces te winnen. Opnieuw
onderbreekt de auteur de verhaallijn met een schaapintermezzo. De laatste
scènes uit Täter zijn een opeenvolging van verschillende scènes in verschillende
stemmingen en tijdsperiodes. Deze scènes komen in Asem helemaal niet aan bod.
In één scène zijn de ouders opvallend oud en seniel. Nog steeds beschuldigen de
slachtoffers hen van hun daden. Het geheel krijgt een moraliserende ondertoon.
Het gedrag van de slachtoffers is agressief en de ouders kunnen zich niet meer
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“Von einer Frau mißbraucht zu werden, ist weniger schlimm.”(Jäckel 1994: 62).
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“Frauen bereuen schneller und ziegen sich oftmals selbst an.”(Jäckel 1994: 71)
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verdedigen. In een andere scène zijn de ouders in een feeststemming. Ze vieren
de terugkeer van Ina, dochter en slachtoffer van de dokteres, uit de psychiatrie.
Ina werd opgenomen omwille van haar agressief gedrag. Maar nu ze vrijkomt zal
ze zich inschikkelijker gedragen. Paul spreekt over een terugkerende droom
waarin hij zelfmoord pleegt door een gasontploffing. Uit de droom haalt hij zijn
inspiratie om Ina te redden Hij vermoord de ouders met een gasontploffing.
Einde.
De regieaanwijzingen, die Jonigk in zijn tekst verwerkt, zijn zeer concreet.
Bij een picknick beschrijft hij hoe Paul en Petra het eten uitstallen, wat ze eten
en hoe ze zich tegenover elkaar gedragen. Ook de verkrachtingsscènes tussen
Erwin en zijn dochter Petra wil hij realistisch in beeld brengen. Jonigk beschrijft
hoe de acteurs deze gebeurtenissen in beeld moeten brengen:
(Hij pakt Petra bij het haar en dwingt ze tegen de grond. Petra verweert zich
niet. Dan scheurt Erwin haar de kleren van het lijf. Hij begint haar
geïnteresseerd te onderzoeken. Ondertussen ruikt hij genietend tussen haar
benen.)
...
(Terwijl Petra door Erwin verkracht wordt, gaat Karin af om met haar
buurvrouw terug te komen. Beide zien niet wat er zich op de achtergrond
afspeelt. Ze voeren een typisch gesprek onder huisvrouwen. Karin bladert in
de magazines)(Jonigk 2001a :4)

Misbruik, het zien van misbruik door de partners van de daders, door de buren,
het wegkijken ervan, dit alles wil Jonigk expliciet ensceneren. De concrete
verhaallijnen die hij rond de getuigenissen heeft opgebouwd versterken het
emotionele karakter van de voorstelling. De verschillende verhalen leggen de
tegenstrijdige gevoelens, de liefde en de haat die de slachtoffers tegenover de
daders voelen, uit. Dit alles speelt zich af in een alledaagse omgeving: een
huiskamer, een winkel, een tuin en een station. Elke toeschouwer herkent de
omgeving waarin deze gruwelijke dingen gebeuren. Al deze (herkenbare)
elementen samen versterken de psychologiserende en ook wel moraliserende
ondertoon.
1.6.3. Asem

Luk

Perceval heeft de tekst zeer zwaar bewerkt en ingekort. De
getuigenissen die Jonigk uit Kom, mein liebes Rotkäppchen...Kindesmißbrauch -Wer
sind die Täter? van Karin Jäckel haalt, zijn echter onveranderd overgenomen.
Perceval heeft de verhaallijnen van Jonigk grotendeels weggehaald door de
verschillende scènes in een andere volgorde te plaatsen en door scènes
tezelfdertijd en door elkaar te laten spelen. Het laatste stuk van de tekst, waarin
de spanning opgebouwd wordt om tot de moord op de ouders te komen, is
volledig geschrapt. In Asem leggen de personages voornamelijk getuigenissen af.
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De feiten staan op zich en worden grotendeels losgekoppeld van hun concrete
context.
1.7. Tekst en opvoering

V

anaf het moment dat de voorstelling begint, horen de toeschouwers het
getik van een metronoom. De technici demonteren de metalen constructie en
de acteurs, meer bepaald Paul, Petra en de Dokteres - de incestslachtoffers houden de zware glazen plaat tegen. Het tonen van deze metalen constructie en
het demonteren ervan benadrukt juist de breekbaarheid en het gewicht van dit
glas dat ze de hele voorstelling rechtop moeten houden. Op de achtergrond
klinkt wat lichte popmuziek. Karen, de moeder van Petra, veegt met een vod en
een glasproduct de vingerafdrukken op het glas weg. Na enkele minuten neemt
Petra het woord. Ze richt zich naar de toeschouwers en spreekt haar
afscheidsbrief voor haar ouders uit. Ze wil zelfmoord plegen. In haar linkerhand
houdt ze een pistool vast, terwijl ze het glas niet loslaat. Paul drukt zijn gezicht
tegen het glas waardoor hij het glas bewasemt. Karl komt op met een
ouderwetse kinderwagen. De dokteres haalt een plastic chirurgische handschoen
uit haar tas en doet die aan haar ene hand. Ze gaat met haar hand onder haar
rok en betast zichzelf of onderzoekt zichzelf.
Paul en Petra spreken verwijten en vernederingen naar elkaar uit. Toch doen
ze dit niet op een vernederende manier. Het is een eerder speelse toon die ze
hanteren. Paul eindigt met de vraag: “Gaan we eens poepen?”(Jonigk 2001b)
Vanaf dan begint Erwin, de vader van Petra, een gesprek met Petra terwijl Petra
nog verder praat met Paul. Beide gesprekken lopen door elkaar heen terwijl ze
zich eigenlijk los van elkaar afspelen.
PAUL
Petra, gaan we poepen?
ERWIN
Nog éne keer.
PETRA
Néé!
ERWIN
Schoon.
Petra, ik hou van u.
PETRA
Ik hou ook van u.
ERWIN
Ze is effen naar de Post.
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PETRA
Neen.
PAUL
Ik wil hier weg, jong.
Ik leg me met mijn kop onder de trein,
Ik ben het hier kotsbeu.
PETRA
Dat verandert toch niks, hé, foempe.
Dat stopt alles.
ERWIN
Effen mee naar boven.
PETRA
Néé!
PETRA
(ze geeft haar pistool aan Paul)
Hier.
PAUL
Wat moet ik daar mee doen?
PETRA
Schiet uw eigen dood,
gewoon een kogel door uwen kop.
Dat is veel gemakkelijker. Gij eerst en dan ikke.
...
ERWIN
Ik heb juist propere lakens gelegd.
PETRA
Néé!
...
ERWIN
Doe vlug je broekje uit.
PETRA
Neen.
ERWIN
De laatste keer.
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PETRA
In geen geval.
(Jonigk 2001b)269

Er ontstaat een ruzie tussen Petra en haar vader. Hij wil weten waarom ze niet
meer met hem wil slapen, “of ze iemand anders heeft”(Jonigk 2001b) en “of hij
te oud is”(Jonigk 2001b). De buurvrouw Magda begint het liedje Que sera, sera,
what ever will be, will be... te zingen, Petra zingt de tweede stem. Ondertussen
gaat haar vader door en wordt hij geïrriteerd omdat ze blijft weigeren. Petra
zingt dan alleen een strofe van het lied.
When I was just a little girl,
I asked my mother what will I be
Will I be pretty, will I be rich,
Here’s what she said to me:
Que sera, sera 270

Wanneer de vader blijft doordrammen verheft Petra haar stem om te bevestigen
dat hij inderdaad te oud geworden is.
PETRA
Wel ja, gij zijt te oud, ja. Waarom lig jij nog al lang niet in een kist onder de
grond.
ERWIN
Wat is dat? Is ‘t zo dat gij spreekt. Dat zegt ge niet nog ne keer! Niet énen
enkele keer! Niet! Niet éne keer! Ik spuit uw bakkes vol, gij vod, gij
vrouwmens.
PETRA
Mama!
(Jonigk 2001b)

Erwin drukt zijn dochter met zijn lichaam hard tegen het glas. Karin, de moeder
komt op aan de voorkant van het glas en hangt een wit laken uit. Magda de
buurvrouw komt aan de andere kant van het glas met Karin praten over de
inhoud van enkele tijdschriftartikels over kindermisbruik. Terwijl zij een gesprek
voeren zegt Erwin tegen Petra:

269

De tekst van de voorstelling komt niet helemaal overeen met de tekst van de
bewerking. Tijdens de repetities zijn tal van veranderingen doorgevoerd. De tekst die ik hier
opgenomen heb is de tekst zoals die tijdens de voorstelling wordt uitgesproken.
270

De gezongen liedjes staan niet in de oorspronkelijke tekst Täter van Jonigk. Ze zijn
ook niet opgenomen in de bewerking van het stuk.
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ERWIN
Dit is ons geheim. Als ge het tegen mama zegt, gebeurt er iets heel erg! Dan
wordt ze kwaad en dan ziet ze u niet meer graag. En ik zeker niet. Ik heb het
niet gewild. Als ik zeg dat ge ziek zijt, vliegt ge in een gesticht en geraakt ge
d’r nooit meer uit. Dan zijt ge mijn dochter niet meer.
(Jonigk 2001b)

De buurvrouw mengt zich in het gesprek tussen Erwin en zijn dochter. Om
daarna met Erwin verder te praten.
MAGDA
Inderdaad! Gij zijt ook thuis Erwin, wat ik helemaal niet wist.
ERWIN
Een handkus, waarde buurvrouw.
MAGDA
Dat is mijn buurman Erwin, praktiserende dierenarts, die zich ondanks zijn
verhoogde sociale status niet stoort aan de onderontwikkeling van zijn
echtgenote Karin. Sinds de dood van mijn man, die een gediplomeerd
ingenieur was, steekt hij steeds een handje toe als er iets gerepareerd, gemaakt
of opgelost moet worden. Ik ga het nu eens met hem hebben over het thema
van het seksuele misbruik, waar de kranten zo veel over schrijven.
ERWIN
Ik vraag u: Als ik mijn kind knuffel, is dat ook misbruik?
MAGDA
Nee!
ERWIN
Als ik mijn kind liefkoos. Is dat ook misbruik?
MAGDA
Nee!
ERWIN
Als ik mijn kind door middel van een warm en hartelijk lichaamscontact een
ervaring van geluk verschaf. Is dat ook misbruik?
MAGDA
Nee!
ERWIN
Als ik mijn kind kus. Is dat misbruik?
MAGDA
Nee!
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ERWIN
Er op sla?
MAGDA
Nee!
ERWIN
Er een vinger in steek?
MAGDA
Nee!
ERWIN
Het vol spuit?
MAGDA
Nee!
ERWIN
Het neuk?
MAGDA
Nee!
ERWIN
Schadelijk en met onvoorstelbaar ernstige gevolgen voor het kind wordt het
pas dan wanneer de volwassene geen verschil weet te maken tussen zachtheid
en hartstocht.
(Jonigk 2001b)

De Dokteres zingt J’attendrai.... Magda roept luid: ‘J’attendrai, j’attendrai,
j’attendrai’. Karin doet het laken weg en werpt het naar Petra. Ze raapt het op
en brengt het weg. Karen veegt met het gevallen tijdschrift ‘de resten’ van de
verkrachting van haar dochter op. Het gesprek valt even stil.
Paul begint een gesprek over een droom tegen Erwin. Karin komt in sexier
kledij. Erwin luistert niet naar Paul en gaat naar Karin toe. Karin zingt
J’attendrai..... Petra loopt de scène terug op, ze heeft nu een geruit hemd aan en
gaat tussen haar ouders aan het glas staan. Nu pas doet de Dokteres haar
handschoen uit en noemt een hele reeks verwondingen op.
DOKTERES
Verbrandingen tweede graad. Littekens. Snijwonden, blijkbaar door een mes
veroorzaakt. Een stekende, brandende pijn bij het plassen, zoals hij zegt.
Nietwaar?
PAUL
Ja.
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DOKTERES
Terugkerende schimmelinfecties, die al interne organen hebben aangetast.
Jeukend uitslag aan de mond. Extreme uitrekking van de anus. Diep scheuren
bij de anus. Bloedafscheiding aan de anus. Dat kan onmogelijk een ongeval
zijn. Dat lijkt mij misbruik.
MAGDA
Maar ik hou van mijn zoon. Ik hou van mijn zoon zoals ik nog nooit van
iemand ter wereld gehouden heb, madame de doktoor! Ik zweer het u: het is
het zuiverste en het wonderlijkste gevoel dat ik te bieden heb. Nooit zou ik
hem pijn doen, hem opzettelijk kwetsen, hem kwaad doen. Ik herhaal het:
nooit!
(Jonigk 2001b)

Magda is bang dat de Dokteres haar kind zal afnemen. Ze begint te huilen,
trekt haar pruik en haar diadeem af. Dan verneemt Magda dat de dokteres haar
dochter misbruikt. Ze verwijt de Dokteres een ‘lesbienne’ te zijn. Daarna praten
ze samen over het seksueel genot dat ze aan hun kind beleven. Erwin rijdt met
veel lawaai zijn grasmachine langs het glas. De vrouwen moeten hun gesprek
onderbreken. Paul draagt een touw rond zijn hals en speelt er mee. Tussen haar
gesprek met de dokteres vraagt Magda aan Paul wat hij van plan is:
MAGDA
...
Waar hebt gij die koord voor nodig mijn lieveke? Zijt eens braaf en geeft mij
ne keer antwoord.
PAUL
Ik ga mij ophangen.
MAGDA
Kinderen.
...
MAGDA
(Pakt Paul de strik af.)
Ik kan dit niet aanzien. Zijt ne keer lief, en geeft het eens aan mama. Anders
komt daar niks van terecht, mijn bazeke. (knoopt een perfecte strop en geeft
die aan Paul) Hier mijn schatteke. Speelt er nu maar mee.
(Jonigk 2001b)

De vrouwen beëindigen hun gesprek.
DOKTERES
Ik heb al vaak het gevoel gehad dat het verkeerd was wat ik deed. Tegenover
Ina heb ik geen slecht geweten. Ina vindt het allemaal perfect. Dat kind heeft
daar niks tegen. Ik heb haar nooit pijn gedaan. Voor haar was het een
verruimende ervaring en voor mij ook. Zo ziet het er toch uit. Het zijn de
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anderen die er nadien iets slechts van maken, met hun wetten en hun
verboden.
MAGDA
U zegt het, mevrouw de dokter.
DOKTERES
Zegt tegen uw zoon dat hij het leven niet te zwart in ziet. Per slot van
rekening is misbruik zonder penis niet schadelijk. De echte daders zijn de
vaders. Bij mij was dat juist hetzelfde.
MAGDA
Juist hetzelfde bij mij.
DOKTERES
Ik zou niet zeggen dat het mij geschaad heeft.
MAGDA
En wat dan nog: schade maakt schrander, mevrouw de dokter! Schade maakt
schrander.
(Jonigk 2001b)

Paul vertelt aan Petra in detail zijn seksuele ervaringen met zijn moeder,
tegelijkertijd verklaart hij ook zijn liefde voor zijn moeder. Op de achtergrond
gaat Magda zeer dicht tegen de rug van Erwin staan en drukt zich tegen hem
aan. Karin komt langs het glas voorbijlopen en Magda gaat direct naast haar
zoon staan terwijl hij verder vertelt. Op de achtergrond maken Karl en de
Dokteres zich aan de anderen bekend als man en vrouw. Karl ligt languit in de
kinderwagen en streelt over de zwangere buik. Een ogenblik later zegt de
dokteres over Karl: “Mag ik je voorstellen: onze pa!”. Daarna kussen ze elkaar.
Erwin rijdt weer langs met de grasmachine zodat Paul zijn verhaal moet
onderbreken. Erwin gaat af, de Dokteres gaat af en Paul beëindigt zijn verhaal.
Karl roept naar ‘een Robert’, Erwin komt op in wielrennerkledij. Karl stapt
uit de kinderwagen.
KARL
Zie eens wat ik hier heb.
ERWIN
Ik zag je daar straks al mee lopen.
KARL
En?
ERWIN
Jongen of meiske?
KARL
Vergeten. Kijkt eens.
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ERWIN
Ik zie niet veel, het zal een meiske zijn.
KARL
Inderdaad. Gij zijt daar ook specialist in.
ERWIN
En heel spoedig een jonge vrouw.
KARL
Inderdaad.
ERWIN
Mag ik d’r aankomen?
KARL
Maar natuurlijk. Onder vrienden. Wat een vraag.
ERWIN
Zes maand oud, zegt ge.
KARL
Inderdaad.
ERWIN
Haalt al haar verleidingstruuken al boven. Ik zie dat.
KARL
Een éénjarig meiske kan elke vent van veertig om haar vinger winden.
ERWIN
En beseft dat ook.
KARL
Inderdaad.
ERWIN
Die kleine van vijf van hiernaast, bekijkt mij alsof ze seks wilt met mij.
KARL
Die kleine hoer.
Ge moet uw vinger vochtig maken. Zo heeft ze ‘t graag. Zo. Ziet ge. Zo.
(Jonigk 2001b)

Erwin betast het kind en Karin staat aan de andere kant van het glas en slaat
haar ogen neer. Ook Paul en Petra kijken achter zich naar die scène die zich
rond de kinderwagen afspeelt. Karin draait zich om en doet haar verhaal. Ze
blijft het glas vasthouden.
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KARIN
Ik ben naar de dokter geweest, weet ge. Mijn man wilde dat ik mijn spiraaltje
liet verwijderen, zodat ik kan zwanger worden. Eerlijk gezegd weet ik niet
waar dat allemaal goed voor is om kinderen te krijgen, maar voor ik daar het
hoofd over breek, heb ik het liever achter de rug. Het leven is geen lolletje en
gemakkelijk is het voor niemand.
(Jonigk 2001b)

Daarna vertelt ze het verhaal hoe ze haar man en haar dochter samen had ‘bezig’
gezien. De scène van de kinderwagen loopt verder.
KARL
Ik zie die kleine graag. En als twee mensen elkaar graag zien, dan hoort daar
toch seks bij, of niet?
ERWIN
Inderdaad.
KARL
Een kind is toch desondanks ne mens, ook wanneer het klein is.
ERWIN
Inderdaad.
KARL
Een volledig ontplooide seksualiteit tussen man en kind betekent geen
seksuele uitbuiting van het kind, maar een relationele betrekking waarin het
kind alle rechten heeft. Ook het recht, Nee, te zeggen.
ERWIN
Elk kind heeft het recht op seks met volwassenen.
(Jonigk 2001b)

Een derde scène, een gesprek tussen Petra en Paul, wordt er tussendoor
gespeeld. Hierin vertelt Petra wat ze allemaal geprobeerd heeft om haar vader
van haar af te houden. Karl en Erwin nemen afscheid.
ERWIN
Zo mijn beste Karl. Vanavond naar het theater?
KARL
Natuurlijk.
ERWIN
Van wie is dat kind eigenlijk?
KARL
Van mij. Vreemde kinderen vind ik te gevaarlijk.
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ERWIN
Proficiat.
KARL
En mijn dochter is al zwanger van haar derde.
(Jonigk 2001b)

Karl gaat op zijn buik op de kinderwagen gaan liggen, met kindermuziek op de
achtergrond rijdt hij langzaam weg. De Dokteres komt in badpak op en kijkt
naar Erwin. Op de muziek maken ze een dansje zoals de kleine popjes op een
muziekdoos. Er komt een ‘schaap’ op scène. Een actrice gekleed in schapenvacht
met hoed, kralen snoer, witte handschoenen en witte schoenen kruipt
mekkerend over de scène. Halverwege de scène staat ze recht, kijkt rond en
loopt weg. Deze dansscène en het schaap onderbreken heel even de verschillende
verhaallijnen die verteld worden.
Petra vertelt aan Paul wat haar vader met haar deed wanneer ze alleen
waren en hoe hij haar seksueel mishandelde. Karen zet haar verhaal verder:
KARIN
Om een lang verhaal kort te maken. Mijn dochter brulde weer eens als een
speenvarken toen ik wilde weggaan. Dat kind heeft een stem, daar is Callas
niks tegen. Chapeau, dat is alles wat ik daarop kan zeggen. Het roepen begon
in ieder geval voor zij twee was. Sindsdien gaat ze tekeer dat het geen naam
heeft. Allemaal niet nodig: ze was toch niet alleen als ik wegging. Mijn man is
er toch.
(Jonigk 2001b)

Erwin zingt een spottend liedje: ‘Gaan we samen naar de Rijn, Rijn, Rijn...’ Petra
vertelt hoe graag ze haar vader heeft en dat het haar pijn doet dat ze hem alleen
zal laten wanneer ze zich van kant maakt. Karin zet haar verhaal verder voort en
Petra drukt haar gezicht tegen het venster.
KARIN
Die dag had het bij madame de doktoor toch niet zo lang geduurd als ik
gedacht had. Ik had de kortste weg naar huis genomen. En hem dan gevonden
in de slaapkamer, waar ik binnen keek door de kier van de tegenstaande deur.
Mijn man lag op zijn rug in bed en had zijn vingers tussen de benen van mijn
dochter, mijn dochter knielde naarst hem en moest hem met haar mond
bevredigen. Ik had eigenlijk maar één gedachte: weg, alleen maar: rebbedebie.
En dan heb ik gelopen. En weg was ik. Weet ge, ik heb dan gejankt als een
schoothondje. Ik zag er zeker verschrikkelijk uit, alsof ik ajuinen had
gesneden. Ik kon dat beeld niet meer kwijtraken. Dat beeld van mijn dochter
met die penis in haar mond. En mijn man op zijn rug in zijn losgeknoopt
Italiaans Cottanova hemd, dat ik druipnat moet ophangen en op een lage
stand strijken omdat het zo’n delicate stof is. Maar het was niet alsof het mijn
dochter was. Eerlijk gezegd had ik geen medelijden met haar. Ik heb nooit
gedacht ze is nog zo klein en wat doet hij haar aan.
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ERWIN
Natuurlijk niet, zoetje.
KARIN
Ik dacht eerder: wat zij mij aandoet en zo, het is toch mijn dochter en die pikt
nu mijn man in. Dat heb ik gedacht. Om heel eerlijk te zijn. Op de een of
andere manier heb ik het enkel van vrouw tot vrouw gekeken. Dat was niet als
een kind, weet ge. En als Petra dan op een dag voor mij stond en zei: papa
doet altijd zo’n erge dingen met haar, mama, mama, en zo verder, dan heb ik
mijn oren toe gehouden. Ik wilde daar niks van horen. Ik heb Petra de les
gelezen en gezegd, een kind dat zoiets beweert van haar eigen, bloedeigen
vader, is het niet waard mijn kind te zijn? Geloofde zij dan echt, dat ik zo’n
leugen, waarvan ze heel goed weet dat er niks van waar is, zou geloven? Ik ben
voor elke schanddaad te vinden, maar liegen kan ik absoluut niet verdragen.
Ik heb er haar dan onmiddellijk van verdacht dat ze met al die walgelijke
beweringen haar vader en mij uit elkaar wou, zodat zij hem voor haar alleen
kon hebben, om mijn plaats in te pikken, waarvoor ik hard heb moeten
vechten. Petra was een vrouw. Het was niet als een kind. Dat was een vrouw.
Misschien een kleine vrouw, maar d’r zijn d’r veel die kleiner zijn dan mij.
(Jonigk 2001b)

Karin is bang haar sociale positie, haar aanzien te verliezen. Ze heeft zwaar
medelijden met zichzelf en verwijt haar dochter dat ze haar opgebouwde leven
probeert af te pakken. Terwijl ze dit vertelt eet Erwin rustig een appel. Paul en
Petra gaan verder met het vergelijken van hun seksuele ervaringen.
Opnieuw is er een intermezzo-scène. Dit keer met een ‘droogzwemster’. Een
actrice komt op met een jas en strandtas. Ze zet haar tas neer, doet haar jas uit,
gaat op de grond liggen en doet zwembewegingen. Daarna staat ze op, neemt
haar jas en tas en gaat weg. Iedereen zwijgt, de metronoom blijft tikken.
Erwin kleed zich om op de scène. Karen vertelt hoe ze na haar weglopen
terug naar huis is gegaan. De dochter krijgt de schuld van alles. Ze was haar
dochter niet meer maar een ‘leugenachtige intrigante’.
Paul maakt Petra’s vingers los van het glas. Wanneer hij ook zijn armen in
de lucht steekt roept Erwin verschrikt uit en grijpt hij naar het glas om het recht
te houden. Paul wil weg met Petra, hij wil dat ze hun eigen leven verderzetten.
Erwin en Karin vertellen over de tijd dat Petra weggelopen was.
KARIN
Mijn man was er ‘t hart van in dat zijn dochter zomaar zonder meer weg was.
ERWIN
Het ging mij toen helemaal niet goed.
KARIN
Ik ging hem uit de weg. Ik was praktisch enkel in de keuken en hij in de rest
van het huis. ‘s Nachts heb ik in de kinderkamer geslapen; hij heeft mij daar
ook twee keer stevig verkracht, bruut als een beest, met alle respect. Dat was
best wel verschrikkelijk. Maar tegen liefde is geen kruid gewassen, en hij had
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toch het recht dat te doen, hij is toch mijn man en hij geeft mij toch het
huishoudgeld. Ik had zo’n grote schrik dat hij zichzelf iets zou aandoen.
(Jonigk 2001b)

Intussen zingt Erwin ‘Diep in mijn hart, kan ik nooit boos zijn op jou....’ Nadat
Karin haar verhaal heeft beëindigd steekt Petra haar handen en het pistool in de
lucht en roept “Ik ben terug!”(Jonigk 2001b) Karin rent weg, Erwin kijkt
verschrikt.
Erwin en Magda houden nu het glas recht. Tussen hen in staat Petra en
Paul, zij raken het glas niet aan. Erwin en Magda spreken hun berouw en hun
spijt uit. De teksten worden door elkaar uitgesproken en de kinderen
antwoorden op het einde samen.
ERWIN
Het spijt me. Ik heb berouw. Nu weet ik het: ik heb het niet gewild; ik heb
het in een roes gedaan. Als een iemand anders. Niet ik. Altijd, pas als ik
klaarkwam, kwam ik tot mezelf. Dan zag ik u met uw besmeurde mond en die
ontzette ogen. Ge hebt geweend. Ge hebt gewalgd. Ge durfde niet om hulp te
roepen. Ik kon mezelf niet meer begrijpen. Hoe kon ik zoiets
weerzinwekkends ondernomen hebben. Dat kon niet waar zijn. Ik ben toch
geen zwijn. Maar ik heb mij als een zwijn gedragen. Het spijt mij. Er moet een
weg terug zijn. Ik hou toch van u.
PETRA
Ik hou ook van u.
MAGDA
Het spijt mij. ik heb berouw. Ik kan mezelf niet vergeven, wat ik u heb
aangedaan. Dikwijls wilde ik u helemaal niet slaan of verkrachten. Ik had u
liever in mijn armen gewiegd. Ik wilde uw liefde, maar ik heb gezien dat ge
enkel uit angst meedeed en mij het liefst wou dood doen. Dat heb ik in uw
van haat vervulde ogen gelezen. Dat is een gevoel dat ik mijn ergste vijand
niet toewens. Ge wilt nikst meer met mij te maken hebben. Dat houd ik niet
uit. Maar het is mijn schuld. Ik heb niet anders verdiend. Ik zou er alles
voordoen als ge mij zoudt vergeven. Het spijt mij. Ik houd toch van u.
PAUL
Ik hou ook van u.
(Jonigk 2001b)

Karl komt binnen en geeft de daders juridisch advies. Erwin wordt
aangetrokken door dit advies en gaat steeds verder van zijn dochter weg staan.
Paul en Petra staan er vertwijfeld bij. Hoe meer ze spreken over de benarde
juridische positie van het slachtoffer hoe dichter ze bij het glas komen. Tenslotte
grijpen ze allebei het glas vast.
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KARL
...
Het slachtoffer mag zichzelf niet tegenspreken. Het mag zich niet vergissen in
getallen en data. Wanneer het zulks toch doen, staat het daar als een
leugenaar. Wanneer het liegt, wordt het niet geloofd. Het misbruik. Wanneer
begon het? Met twee, drie of vier jaar? Jaar, maand, dag, hoe laat, duur, aard
van het misbruik.
Wat werd er exact gedaan bij elke vijfhonderd zestiende, vijfhonderd
veertiende, driehonderd zeventigste, vijfennegentigste afzonderlijke daar van
misbruik.
Zichzelf tegenspreken. Slecht. Zich iets anders herinneren als de dader. Zeer
slecht. Het slachtoffer kan zich niet alles meer herinneren. Het wordt steeds
slechter. De rechtspraak zegt: voordeel van de twijfel voor de beklaagde.
Voordeel van de twijfel voor de dader.
Het slachtoffer. Het lijdt niet zozeer onder de uitblijvende bestraffing van de
dader. Veel meer leidt het er onder dat het niets mag vergeten van wat het is
aangedaan. He duurt twee tot drie jaar alvorens een oordeel wordt
uitgesproken. Tot dan mag het niets vergeten. Het moet zich aan iedereen
blootgeven. Het schaamt zich. Het schaamt zich vooral bij de vraag waarom
het zich niet verzet heeft.
Het heeft zich niet verzet. Waarom ook? Het weet innerlijk heel goed waarom
de verkrachting van een kind met het milde woord ‘misbruik’ wordt
aangeduid. Het woord misbruik drukt impliciet uit dat een kind en zijn
lichaam voor gebruik bestemd zijn. Voor gebruik door een ander.
Het weet: het geschatte aantal gevallen van seksueel misbruik loopt in de
miljoenen. In de miljoenen. Dat weet het slachtoffer heel goed. Dat betekent
niets anders dan dat misbruik geen strafbare uitzondering, maar een normale
daad is. Misbruik is normaal! Miljoenen daders kunnen zich toch niet
vergissen!
(Jonigk 2001b)

Karl neemt twee witte ballonnen uit zijn jas. Erwin blaast die op. Opgewekt
verlaten beiden de scène en laten Paul en Petra achter die alleen het glas moeten
rechthouden. Petra herhaalt het aanhefwoord van haar afscheidsbrief. Einde.
1.8. Receptie van de voorstelling

B

ij deze voorstelling maken vele recensenten - in tegenstelling tot de
recensies over Aars! - wel de link met de zaak Dutroux, die in 2001 reeds vijf
jaar aansleept. Perceval heeft in zijn interviews over Asem aangegeven dat deze
voorstelling zijn bijdrage is om in het kielzog van deze zaak ‘het laatste taboe’
op de theaterscène aan te klagen. Dit heeft hij in zijn voorstelling deze keer zeer
expliciet weergegeven:
Asem is een voorstelling over incest. En dat zullen we geweten hebben.
Anderhalf uur lang vertellen daders en slachtoffers bijzonder direct en
onverbloemd over hun ervaringen. ... Vijf jaar na Dutroux vond Perceval het
nodig om opnieuw een paar hete hangijzers op het podium te brengen. ...
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Incest binnen het gezin: een nieuw taboe om te slopen.(Van Campenhout
2001: 15)

De recensenten ontvangen Asem over het algemeen vrij positief. De jury van
het Vlaams-Nederlands Theaterfestival 2002 nomineert de voorstelling. Het is
voornamelijk de sobere enscenering en de niet-moraliserende, voor sommigen
eerder droge (Van Campenhout 2001: 15), voor anderen soms cynische (Janssen
2001: kb/0728) aanpak van deze problematiek die de recensenten aanspreekt.
Alhoewel enkelen van hen zich afvragen of Perceval met deze regieaanpak zijn
beoogd doel zal bereiken:
Een voorstelling die gevaarlijk goed is geregisseerd, maar tegelijk zo
meedogenloos cynisch, en in feite zo wezenloos, dat het de discussie niet
aanjaagt maar smoort. Na zoveel eenzijdige ellende past alleen maar stilte. Of
schouder ophalen, en dat is erger.(Janssen 2001: kb/0728)

Volgens Sally De Kunst heeft Perceval met zijn eindbeeld dat refereert naar de
Witte Mars zijn sobere voorstelling onderuit gehaald en binnen de anekdotiek
geplaatst.
In een van de laatste scènes van Asem blazen acteurs Luk d’Heu en Jan Bijvoet
een witte ballon op. Met dat voor de hand liggende symbool, dat het
collectieve geheugen moet aanspreken, ontkracht regisseur Luk Perceval in
één klap zijn voorstelling die voldoende tot de verbeelding spreekt in al haar
onbehaaglijke soberheid en suggestiviteit.(De Kunst 2001: 37)

Over het algemeen zijn de critici zeer lovend over de acteerprestaties:
Vooral Inge Paulussen als de dochter speelt terloops, schijnbaar onverschillig,
waardoor we maximaal met haar kunnen meeleven.(Takken 2001: 8)
Prima acteurs, ..., vooral Katelijne Damen is gruwelijk mooi als een van de
moeders, maar het is te pijnlijk om naar te kijken, te pijnlijk om aan te
horen.(Janssen 2001: kb/0728)

De recensenten wijden in hun artikel voornamelijk uit over de
incestproblematiek, de auteur Jonigk en het scènebeeld met de glasplaats. Van
een grondige of uitgebreide voorstellingsanalyse is geen sprake. Slechts
sporadisch verwijzen enkelen naar een tekstfragment, een opvallende scène of
naar de regie.
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2. Asem: een analyse
2.1. Perceval’s Täter- versie

Täter van Jonigk vertelt een verhaal waarin gebeurtenissen zich binnen een
tijdsverloop afspelen. Perceval heeft het chronologische aspect van de tijd er
uitgehaald. Ook de verhaallijnen en de daaraan verbonden positionering van de
personages heeft hij dooreengehaald. Het verhaal en de volgorde van de
gebeurtenissen is in Percevals opvoering niet meer belangrijk. De flarden die de
personages vertellen zeggen voldoende. De situatie en de gebeurtenissen in de
tekst van Jonigk geven nog uitleg over het gedrag van de personages. In Asem is
dit allemaal geschrapt. Wat er overgebleven is zijn de incidenten. Van daaruit
zoeken de personages zich een positie tegenover de andere personages. Ze zijn
ofwel een slachtoffer ofwel een dader. Ze tasten elkaar af, onderscheiden zich van
elkaar of bevestigen elkaar. Hun verhouding tegenover elkaar wordt steeds
benadrukt door het al dan niet vasthouden van het glas. Hoe meer ze in de
slachtofferrol geduwd worden hoe meer ze zich vastgrijpen aan het glas. Het
spel is ontdaan van elke vorm van moralisme of goedkoop gepsychologiseer. Dit
staat in fel contrast met de kostuums, die een karikaturaal karakter aan de
voorstelling geven. Ze verwijzen naar de kleinburgerlijkheid van de
middenklasse (jaren 60), naar de verstikkende en gesloten sfeer die er in de
typische ‘nieuwe’ tuinwijken van de middenklasse heerste. Ook het constante
poetsen van het raam onderstreept deze sfeer. In de tekst van Jonigk krijgen de
slachtoffers nog ruimte tot handelen en op het einde ruimte tot wraak. In Asem
wordt deze ruimte zelfs fysiek afgenomen. Het decor dwingt de slachtoffers om
op hun plaats te blijven. Ze moeten het zware en breekbare glas vasthouden.
Deze logge constructie symboliseert de psychische verdediging die de personages
rond zichzelf of rond hun gezin hebben opgebouwd. Ze moeten zware
inspanningen en opofferingen doen om die recht te houden. Wanneer zij eruit
stappen valt alles aan diggelen. Perceval verwijst hier naar de collectieve
mentaliteit, de schijnheiligheid van de omgeving waarbinnen misbruik kan
blijven doorgaan.
Tegenover de zware thematiek staan de intermezzo’s van het schaap, de
‘droogzwemster’ en het elfje. Ondanks het feit dat Perceval de teksten van de
intermezzo’s volledig schrapt, behoudt hij toch deze scènes. Het is mij niet
duidelijk wat die scènes bijdragen aan de voorstelling. Ze zijn herleid tot stiltes,
rustpunten. Zijn deze intermezzo’s de ontbrekende kinderfantasieën van de
slachtoffers? Moeten ze de toeschouwer confronteren met de zogenaamde
probleemloze kindertijd die de ouders hun kinderen ontnomen hebben? De
‘grasmachine-tussenkomsten’ van Erwin hebben een grotere impact op het spel
en de voorstelling. Deze benadrukken het ‘niet willen horen’ van de wreedheden
die de slachtoffers moeten ondergaan.
Het geluid van de metronoom is zeer bepalend voor de voorstelling. Het
tikken begeleidt, stuurt en stoort. Dit onverstoord tikken kan symbool staan
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voor de situatie waarin de personages zich bevinden. Namelijk dat niet de
personages zelf hun leven bepalen, maar dat de sturing van buitenaf komt. Noch
de daders, noch de slachtoffers zijn hun eigen positie meester. Allen worden
gestuurd door een kloppend verlangen dat hen niet toebehoort, maar dat hen
wel beheerst en reguleert: ‘Le désir de l’homme, c’est le désir de l’autre.’ Het
subject is niet vrij, het wordt gestuurd door het verlangen van de Ander, een
verlangen dat hem niet toebehoort, maar dat hij wel is. Door de verhaallijn te
schrappen maakt Perceval het onderscheid tussen daders en slachtoffers kleiner.
Beiden zijn ‘slachtoffers’ van het verlangen. Let wel, de daders worden in Asem
niet als slachtoffers voorgesteld omdat ze eventueel zelf misbruikt werden als
kind. Deze contextualisering is voor Perceval van geen groot belang. Daders en
slachtoffers lijden onder hun verlangen dat ze bevredigd willen zien. Beiden
komen daardoor in onhoudbare situaties terecht. Het verlangen om lief te
hebben en het verlangen dat iemand je lief heeft, komt in conflict te staan. Het
slachtoffer houdt van de dader en haat de dader. De dader houdt van het
slachtoffer en haat het slachtoffer. Het ‘houden van’ wordt geïdentificeerd met
verlangenbevrediging. Ik houd van diegene waarvan ik verwacht dat die mijn
verlangen kan bevredigen, mijn tekort kan opvullen. Ik haat diegene waar ik
van hou omdat die er nooit in slaagt mijn verlangen te bevredigen. De perverse
houding van de daders ligt niet in deze tegenstrijdige verhouding tot hun
slachtoffer, maar wel in het loochenen van de onophefbaarheid van deze
tegenstrijdige verhouding. De daders hanteren een perverse logica waardoor ze
zichzelf en hun daden goedpraten. Dit houdt in dat ze hun daden erkennen, dus
bewust uitvoeren, maar dat ze die niet als verkeerd beschouwen. Deze
loocheningsstructuur die eigen is aan de perversie wordt in Asem zichtbaar
gemaakt telkens wanneer de daders hun argumentatie voor hun daden aanhalen.
Asem confronteert de toeschouwer niet alleen met de handelingen maar
voornamelijk met de logica van een pervert. De logica die de daders hanteren is
voor de toeschouwer tot op een bepaald niveau begrijpelijk en goed te volgen.
De daders willen zogenaamd ‘het goede doen’ voor de slachtoffers en voor
zichzelf. Het is via deze logica dat de dader zijn daden verantwoordt. Dit goede
doen begrijpt hij weliswaar als zijn pervers verlangen bevredigen. De dader wil
via seksueel misbruik letterlijk ‘het goed’ van het kind - dat hij als een
maagdelijk, nog niet aangetast goed beschouwt - bezitten. Asem confronteert de
toeschouwer met een situatie waarbij het verlangen naar een goed - een
verlangen waarop de economie van de goederen draait - perverteert en verwordt
tot het bezitten van een goed. De pervert verdringt het tekort niet, de
onmogelijkheid om zijn verlangen te bevredigen, om het goed echt te bezitten,
maar loochent het. Hij zet constructies op waardoor hij zijn castratie kan
loochenen. Die constructies mislukken, waardoor hij opnieuw moet beginnen.
De perverse pedofiel is op zoek naar het maagdelijke goed van het kind. Dat hij
dat ‘onschuldig goed’ in zijn misbruik kapot maakt deert hem niet. Bij een
volgende poging ziet hij zijn slachtoffer opnieuw als een maagdelijk kind en
gaat hij nog verder om ‘het goed’ toch te pakken te krijgen. Wanneer een kind
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eenmaal te sterk aangetast is door het misbruik gaat de dader op zoek naar een
nieuw slachtoffer.
Asem toont precies de perverse redenering van het zich goed praten. Tot op
zekere hoogte zijn de redeneringen van de pervert niet te onderscheiden van die
van een neuroot. De pervert is zich ook bewust van zijn daden. Maar hij gaat
duidelijk wel een stap verder dan de neuroot. De neuroot verdringt het ‘niet
lukken’ van een reële verlangenbevrediging en zal zijn verlangenbevrediging
fantasmatisch beleven, een pervert niet. Hij gaat over de grens waarbij hij
slachtoffers maakt om zijn tekort reëel op te vullen, om reëel genot te beleven.
Hoever zo’n pervert kan gaan heeft de zaak Dutroux duidelijk gemaakt.
Het is als toeschouwer niet meer mogelijk om Asem af te doen als een
verhaal. De zaak Dutroux heeft ons als toeschouwer veranderd, ‘geperverteerd’,
en staat ons niet meer toe om zo’n voorstelling probleemloos te verdringen. We
kennen de gevolgen van seksueel misbruik, we worden er dagelijks via de media
mee geconfronteerd. Sinds we kennis hebben gemaakt met de persoon Dutroux
en zijn daden wordt zowel Diep in het bos, Aars! en Asem door het publiek anders
bekeken. De gruwel die deze voorstellingen representeren kan de toeschouwer
niet meer probleemloos als ver-van-mijn-bed verhaaltjes afdoen. De zaak
Dutroux heeft dit verdringingsmechanisme geproblematiseerd en bijna
onmogelijk gemaakt.
2.2. Asem een voorbeeld van Percevals conflicttheater

V

“ ijf jaar na het uitblijven van het Dutroux-proces vind ik het tijd om aan de
alarmbel te trekken. Theater moet een geweten schoppen, wakker maken,
verwarring stichten.” (Perceval 2001) Perceval maakt er geen geheim van, hij
regisseert Asem niet omwille van de goede basistekst - Täter van Thomas Jonigk maar omwille van het maatschappelijk belang van het thema seksueel misbruik
op de scène te zetten. Na de zaak Dutroux heeft er zich volgens hem een grote
stilte geïnstalleerd. Het thema seksueel misbruik is naar de achtergrond
geschoven. De media en de bevolking, hebben er even genoeg van:
Het script zelf draagt ongeveer alles in zich waar ik een hekel aan heb: het is
moraliserend, bijna sentimenteel, psychologiserend. De reden waarom we deze
tekst toch wilden spelen, is dat er maatschappelijk behoefte bestaat aan
openbaarheid rond het laatste taboe, incest. Het is als theater een van onze
maatschappelijke taken om dingen die nauwelijks bespreekbaar zijn te tonen
en te kijken of er verdere discussies uit kunnen ontstaan. ... We vonden dat
het, ..., tijd was om het daar nog eens over te hebben. Ondertussen is
natuurlijk iedereen die affaire beginnen herdenken en zijn we bijna te laat.
Wat het zo moeilijk maakte om er wat mee te doen, was de vraag wat politiek
theater vandaag kan betekenen. Kun je de mensen nog zeggen hoe het moet
in het leven? Kun je ze nog een alternatief aanbieden? Je kunt alleen proberen
om met de nodige genuanceerdheid het leven weer te geven zoals het is, ook al
gaat dat natuurlijk nooit echt op toneel. Ik ben nog altijd op zoek naar een
juiste invulling van wat politiek theater is, of beter: naar wat theater vandaag
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nog relevant maakt, noodzakelijk. ... Ik vind het veel belangrijk om dit soort
dingen waarvoor men wegkijkt, als thema te gebruiken. Om toeschouwers er
op zo’n manier mee te confronteren dat je geen stelling neemt, maar alles
gewoon toont.(Aerts 2001: 3, Aerts citeert Luk Perceval)

Perceval vraagt zich af ‘wat politiek theater vandaag kan betekenen’. Hij wil
met zijn producties proberen ‘het leven weertegeven zoals het is’, de
‘toeschouwers er op zo’n manier mee te confronteren dat je geen stelling neemt,
maar alles gewoon toont’. Met andere woorden, theater moet de toeschouwer
een spiegel voorhouden en tonen, niet interpreteren. Dit tonen moet de
toeschouwer confronteren met zichzelf en met de wereld, of beter, met zijn
zelfbeeld en zijn wereldbeeld. De visie op theater die Perceval in dit interview
weergeeft is niet nieuw. Het theater wordt sinds eeuwen gezien als een
weerspiegeling van de wereld die op zichzelf ook een schouwspel is.
In eerdere interviews en geschriften van Perceval gaat hij dieper in op wat
voor hem het wezen van het theater is. Het theater moet de mens raken,
confronteren, theater is “puur conflict”(Houtman 2001: 16). Het conflict dat
Perceval op de scène wil brengen is de tegenstrijdigheid, de tweeledigheid die in
alles schuilt. Hij wil zowel het ontbreken van een eenduidige visie, als het
conflict dat dit bij de mensen veroorzaakt, ensceneren. Om dit te bereiken
moeten de acteurs het conflict concreet spelen: “de betekenis moest ontstaan
vanuit een concreet luisteren naar en antwoorden op je tegenspeler en de
situatie”(Perceval 1992: 18). Het conflict moet plaats vinden op de scène, de
oorlog moet daar uitgevochten worden, voor de ogen van de toeschouwers.
Als je open communiceert met je publiek en je medespelers word je een
medium dat niet langer een moreel standpunt vertolkt, maar dat de
toeschouwer de ruimte geeft zelf te bepalen wat hij van je personage denkt. Zo
raakt die toeschouwer gefascineerd door een complex mensbeeld.(Houtman
2001: 36)

Door deze conflicten opnieuw op de scène uit te vechten wil Perceval het
publiek confronteren met het ware karakter van de mens, met wat hij noemt “de
beestachtigheid van de mens”(Houtman 2001: 15). De toeschouwer krijgt een
beeld van dat deel van de mens dat steeds op zoek is naar een conflict, dat steeds
opnieuw oorlog wil voeren, met zichzelf of met zijn medemens. Door het ‘hier en
nu op de scène’ uitvechten van conflicten krijgt de toeschouwer de kans om er
zich tegen af te zetten, of om zich er mee te identificeren. Via een directe
speelstijl en de bewerking van de basisteksten probeert Perceval elke vorm van
moralisering of psychologisering te vermijden. Asem is daar een goed voorbeeld
van. De toeschouwer moet zelf een positie innemen tegenover de enscenering.
Hij moet zelf een betekenis geven aan wat hij ziet. Precies in dit proces van
betekenisgeving komt de toeschouwer ‘zichzelf tegen’, komt hij in conflict met
zijn zelfbeeld of zijn wereldbeeld.
Het is je plicht om een kritische rol te spelen en de gemeenschap een spiegel
voor te houden. Dat wil zeker niet zeggen dat je realistisch toneel moet
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brengen. Wel moet je mensen op een podium een open gesprek laten aangaan
met het publiek. Vanuit die spiegelfunctie moeten we een dialectiek
aanzwengelen die dan op haar beurt reflectie op gang brengt.(Houtman2001:
50)

Perceval is zich bewust van zijn maatschappelijke taak, ook als
theatermaker. Toch wil hij niet zover gaan door te stellen dat het theater aan
politiek kan doen:
Als je vragen stelt over de maatschappij, dan stel je automatisch vragen over
hoe je daarin functioneert, ook als gezelschap. Ik geloof zelf niet in een theater
dat rechtstreeks politieke idealen verkondigt. Goed theater heeft een bepaalde
directheid die iets moet losmaken dat verder gaat dan alleen maar ‘het was
goed, hé’. Goed theater sticht altijd verwarring. Die verwarring kan ook zeer
privé zijn, ze hoeft niet politiek-maatschappelijk zijn.
Ik denk niet dat theater de mensheid kan verbeteren. Ik denk dat het
integendeel een spiegel van verdorvenheid moet zijn.(Houtman 2001: 51)

Perceval distantieert zich van het politieke theater dat hij op een klassieke
manier definieert als het theater dat politieke en ideologische veranderingen kan
doorvoeren in de maatschappij. Hij wil geen ideologisch vormende of morele
standpunten innemen. Hij wil zijn publiek juist confronteren met de gevolgen
van gesloten ideologische of morele standpunten. Perceval wil het ‘pure conflict’
tonen, de complexiteit en de ambiguïteit van de werkelijkheid op de scène
plaatsen.
Waarin ligt het conflictueuze karakter van Perceval’s theater? Indien hij
enkel het ideaal(spiegel)beeld door een ander beeld, dat van de verdorvenheid,
vervangen zou hebben, zou er niet direct sprake zijn van een conflict. Het
conflictueuze wordt zichtbaar doordat hij ‘het verdorvene’ toont zonder
hiertegenover een moreel standpunt in te nemen. Hij zet het beeld van ‘het
verdorvene’ op scène als een betekenaar. Een betekenaar die perfect vervangbaar
is door een andere betekenaar, zonder dat dit iets verandert aan het getoonde
conflict. Het metonymische karakter van het getoonde maakt een concrete,
expliciete betekenisgeving of plaatsing ervan onmogelijk. Bettelheim wijst er op
dat het lezen of het beluisteren van sprookjes de imaginaire identificatie in de
hand werkt. De kinderen kunnen hun eigen ervaringen toetsen aan de duidelijk
afgebakende en gestructureerde gebeurtenissen met een vaste betekenis. Het is
precies deze concrete afbakening die afwezig is in het theater van Perceval. Hoe
langer de toeschouwer kijkt naar het beeld dat hem wordt voorgespiegeld, hoe
minder hij zich kan identificeren met of afzetten tegen het getoonde. Hij wordt
geconfronteerd met de blinde vlekken in het beeld, met datgene wat hij niet wil
zien. De afgebeelde gruwel is schoon en hij, als toeschouwer, geniet van deze
schoonheid. Hij wordt betrokken partij. Dit is precies wat Perceval met zijn
theater wil bereiken: de toeschouwer deel laten uitmaken van de getoonde scène.
Vandaar dat de toeschouwer niet altijd tevreden is met het getoonde. Perceval is
zich daar zeer bewust van:“Theater is iets overbrengen dat zelden begrepen
wordt, omdat men het niet zien of horen wil.”(Houtman 2001: 16)
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Perceval stelt zich de vraag naar de politieke functie van het theater, dit
terwijl hij zelf een antwoord formuleert door te spreken over het wezen van het
theater. Het theater moet een spiegel voorhouden die de toeschouwer een
confronterend beeld biedt. Perceval wil dit beeld ‘gewoon’ tonen, hij biedt de
toeschouwer geen sluitende oplossing aan voor het getoonde conflict. Hij wil
juist de toeschouwer confronteren met het gesloten denken dat de basis vormt
van vele conflicten. Hij zet hierbij de politieke dimensie van het theater centraal
in de voorstelling.
2.3. Asem: Percevals antwoord op de perceptie van Aars!

A

ars! was Percevals eerste antwoord op de zaak Dutroux. Het was de eerste
voorstelling waarin hij de impact van seksueel misbruik, in een gezin of in de
maatschappij, wou aankaarten. De reacties waren in België en Nederland zeer
afwijzend en moraliserend. Hij werd als theatermaker volkomen misbegrepen.
Het is dan ook niet zo eigenaardig dat hij een jaar later opnieuw hetzelfde thema
aansnijdt. Asem zie ik als een reactie op de negatieve perceptie van Aars!.
Perceval behandelt dezelfde thematiek maar deze keer toont hij een duidelijk
herkenbaar conflict. De toeschouwers kunnen de voorstelling deze keer niet
verkeerd begrijpen. Aars! gaf de toeschouwer nog de kans om op te stappen
omdat hij de voorstelling niet ‘schoon’ of te artificieel vond. Asem ontneemt de
toeschouwer de mogelijkheid om zich niet betrokken te voelen. Vanaf het eerste
beeld is hij betrokken partij. Doordat niet-acteurs (technici) de metalen
constructie van het glas op de scène demonteren, wordt elke ander, de
zogenaamde buitenstaander - dus ook de toeschouwer -, van aanvang af al een
betrokken partij. De ander geeft in de eerste plaats aan het slachtoffer de te
dragen last, het glas. Daarna verdwijnt hij van de scène en kijkt naar het
gebeuren dat erop plaatsheeft. Het glas, waardoor alle misbruik te zien valt,
confronteert ‘de toeschouwer’ in de tweede plaats met zijn eigen voyeuristische
positie. Ook als kijker maakt hij deel uit van de voorstelling.
Aars! biedt geen duidelijk onderscheid aan tussen dader en slachtoffer, Asem
doet dit wel. De eerste scène laat de toeschouwer toe zich te identificeren met
het leed van een slachtoffer. Deze imaginaire identificatie laat ook toe de daders
in het kamp van de slechten te plaatsen. Daarna wordt het onduidelijker,
worden de mogelijkheden om het kamp ‘goed’ en kwaad’ uit elkaar te houden,
beperkter. Het wordt voor de toeschouwer steeds moeilijker om de dader die zijn
daden verantwoordt niet te begrijpen. De toeschouwer wordt geconfronteerd
met het gegeven dat hij zich ook met (een deel van) de logica van de dader kan
identificeren. Wat niet betekent dat hij dezelfde perverse plaats inneemt als de
daders. De toeschouwer identificeert zich namelijk niet met de daden van de
daders maar wel met het beeld van de daders als een lustbelevend subject. Ook
de daders handelen vanuit een verlangen dat als verlangen voor de toeschouwer
herkenbaar is.
Asem is een voorbeeld van conflicttheater, niet zozeer omwille van zijn
thematiek maar omwille van wat het met de toeschouwer kan doen. Perceval
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zou hier stellen dat de voorstelling de toeschouwer met zijn
“verdorvenheid”(Houtman 2001: 51) confronteert. Vanuit de Lacaniaanse
theorie zou ik stellen: De toeschouwer wordt met het polymorf pervers karakter
van het verlangen geconfronteerd. De mogelijke fantasmatische identificatie van
de toeschouwer met het verlangen van de dader kan voor de toeschouwer een
herkenning zijn van de verlangenstructuur die aan de basis ligt van elk subject.
Deze fantasmatische identificatie is dan ook een confrontatie en zet het
zelfbeeld wankel.
Perceval wil met de voorstellingen Aars! en Asem maatschappelijk
bewustzijn creëren. Hij wil de toeschouwers bewust laten worden van de positie
die ze innemen tegenover de problematiek van perversie. Beide voorstellingen,
hoe verschillend ook, kunnen de ingenomen positie en het ‘zelfbeeld’ van de
toeschouwer decentreren omdat ze het verlangen, dat aan de basis van het
getoonde conflict ligt, een scène geven. Wat Perceval aanduidt als
conflicttheater is volgens mij dan ook niet te onderscheiden van het theater dat
ruimte geeft aan haar politieke dimensie. Het conflict, of beter het vernietigend
verlangen dat aan de basis van het conflict ligt, tonen, is de politieke dimensie
van het theater een duidelijke plaats op de scène geven.
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Hoofdstuk 7:
Het politieke is ‘wreed schoon’
Het politieke van het hedendaagse theater lijkt los te staan van het politieke
aspect van het vormingstheater. In het vormingstheater leggen zowel de makers
als de theoretici het accent op de bewustmaking rond sociale en politieke
wantoestanden en op de vorming van kritische toeschouwers. Ze streven met
hun theater naar ‘het goede’, naar wat de maatschappij als ethisch goed heeft
aangemerkt, naar een politiek en sociaal aanvaarde kritische houding. De
analyses van de voorstellingen Diep in het bos, Aars! en Asem hebben reeds
duidelijk gemaakt dat wat ik in dit onderzoek omschrijf als ‘het politieke’ of ‘de
politieke dimensie’ van het theater ons in eerste instantie niet brengt tot een
aanklacht van concrete politieke of sociale situaties. Wat voorop staat in de
analyse van deze voorstellingen, is het aanduiden van het basisconflict, een conflict
dat de grond vormt van de politieke en sociale situaties maar dat nog niet is
ingepalmd door - wat Althusser aangeeft als - één of andere ‘ideologie’. Vanuit
de lacaniaanse terminologie kan dit basisconflict omschreven worden als het
‘drama van het verlangen’.
In tegenstelling tot de ideologische benaderingen van sociale en politieke
(probleem)situaties streeft ‘de politieke dimensie’ van een voorstelling er in
eerste instantie niet naar om ‘goede’ oplossingen te vinden, maar gunt het de
toeschouwer een kijk op wat er aan de basis ligt van dit “verlangen om goed te
doen”271 . Men zou mijn benadering van ‘het politieke’ van theater kunnen
beschuldigen van een gebrek aan maatschappelijk of zelfs politiek engagement.
Niets is minder waar. Deze benadering, het zoeken naar de grond van de
problematiek, geeft in tweede instantie nieuwe mogelijkheden om de
(probleem)situaties te benaderen. Deze benadering biedt immers de kans om te
vertrekken vanuit een kijk die niet misleid wordt door het ideologisch
ingekaderde ‘verlangen naar het goede’.

1. Het goede en het schone: een ware misleiding

I

n L’éthique de la psychanalyse meer bepaald in de les over ‘de functie van het
goede’ werkt Lacan het problematisch karakter van ‘het verlangen naar het goede’
of ‘het verlangen om goed te doen’ uit. Hij waarschuwt de toehoorders om

271

“... le désir de faire bien ...”.(Lacan1986: 258)
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“onszelf tegen de vulgaire middelen van het goede te wapenen”.272 Lacan stelt
zich de vraag naar de positie van het goed(e) in relatie tot het verlangen.273 Hij
maakt hierbij een onderscheid tussen twee ervaringen of geboden: die van het
Boven-Ik en die van het verlangen. Beide geboden noemt hij ethisch omdat ze
gericht zijn op ‘het goede’. Het Boven-Ik gebiedt het subject ‘het goede te doen’
en het verlangen is steeds op ‘het goed(e)’ gericht. Dat de inhoud, de invulling
van dit ‘goed(e)’ niet altijd even goed is, maar zelfs het kwade kan incarneren is bij
de analyse van de besproken voorstellingen reeds duidelijk aan bod gekomen.
Wanneer Lacan zowel ‘het gebod van het Boven-Ik’ als ‘het verlangen’ als
ethisch bestempeld is dit enkel te begrijpen in formele zin. De Kesel formuleert
de problematische verhouding tussen beide als volgt: “Het appèl dat van het
onbewuste uitgaat, mag dan ‘ethisch’ heten, het is verre van compatibel met dat
ander, al evenzeer ethisch appèl waarmee het Boven-Ik de mens bestookt.”(De
Kesel 2002a: 63) Het problematische karakter ligt voornamelijk bij het gebruik
van het woord ‘ethisch’ in beide gevallen.
De grond van elke ethische handeling is volgens Lacan niet zozeer ‘het
verlangen om het goede te doen’ maar ‘het genieten van het goede’. Het appèl dat
van het onbewuste uitgaat is gericht op de jouissance, een genot dat voorbij de
wet gaat. Het verlangen naar het goede vindt zijn eindpunt niet in het realiseren
van het goede, maar in het verspillen van het goede. In een achter ons laten van
elke zorg (om het goede) en het ons verliezen in een wetteloosheid en een
zorgeloosheid die zich om het goede niet meer bekommert. Het in bezit nemen
van het ultieme object van verlangen (dit is ‘het genieten’ van het object a) gaat
gepaard met een ‘zelfverlies’ van het subject. Wanneer derhalve de jouissance
reëel beleefd zou worden, dan zou dit de vernietiging van het subject betekenen.
Vandaar dat Lacan kan stellen dat het verlangen naar het goede in zijn meest
ultieme vorm een doodsverlangen is. Met andere woorden, het ultieme, hoogste
goede waarnaar verlangd wordt, ligt voorbij de wet, nog voorbij die andere
Schauplatz waarop het subject zijn onbewuste verlangen waarmaakt. Het hoogste
goed is niet ‘goed’, maar radicaal kwaad. Het impliceert de totale vernietiging
van het subject. Vanuit dit opzicht voegt de psychoanalyse iets toe aan de
klassieke ethiek:
Er is een ‘moeten’ dat voorbij het morele ‘moeten’ van het Überich te situeren is,
er frontaal tegen in kan gaan en toch tot de ethische dimensie van de mens
moet worden gerekend. Het ultieme oriëntatiepunt waarnaar een moreel

272

“... de nous mettre en garde contre les voies vulgaires du bien ...”.(Lacan 1986:

258)
273

Lacan speelt in deze les van 11 mei 1960 met de verschillende betekenissen van het
woord ‘goed’. Hij gebruikt het zowel in de betekenis van ‘materieel goed’, als in de betekenis van
‘het goede’, een ‘moreel goed’. In zijn uitwerking van ‘de functie van het goede’ zal blijken dat er
in laatste instantie geen onderscheid te maken is tussen ‘het verlangen naar goederen’ en ‘het
verlangen naar het goede’ of ‘het verlangen het goede te doen’.
Ik baseer mij hier tevens op de studie van Marc De Kesel over dit seminaire: Eros
&Ethiek. Een lectuur van Jacques Lacans Séminaire VII. Leuven: Acco, 2002.
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handelen zich richt, ligt - radicaler dan een klassieke ethica kan stellen - voorbij
de wet.(De Kesel 2002a: 64-65)

De verschuiving van het object van de ethiek van ‘het goede’ naar wat ‘voorbij
het goede’, ‘voorbij de wet’ ligt, valt niet te herleiden tot een louter topologische
verschuiving. Lacan zou zich “met klem verzetten tegen de gedachte dat die
dimensie voorbij de ethische wet ‘het goede zelf’ zou zijn; dat met andere
woorden datgene wat voorbij wet en gebod ligt, de vervulling ervan zou zijn.”(De
Kesel 2002a: 65) Dit zou zijn ethiek terug herleiden tot een ethiek van ‘het
goede’ zoals die al leeft sinds Aristoteles en waar Lacan tegen ingaat(Lacan
1986: 261). Zo een klassieke benadering gaat voorbij aan de misleidende
lusteconomie die aan de basis ligt van ‘het verlangen naar het goede’.
Ook op het niveau van de goederen is eenzelfde misleiding terug te vinden. In
zijn verlangen klampt het subject zich vast aan goederen, aan betekenaars. Met
deze betekenaars constitueert het subject zich imaginair rondom het object van
verlangen. Meer nog, deze imaginaire constructies maken zijn ‘identiteit’. Het
subject moet via de Ander, via de symbolische orde om, zijn ‘zelf’ construeren.
Dit vastklampen aan of opeisen van goederen en betekenaars kan leiden tot
agressie of jaloersheid tegenover anderen. Namelijk, onder deze imaginaire
vastklampende beweging schuilt een gerichtheid op het ultieme object a, dat het
ultieme genot - jouissance - kan geven. Dit maakt de jaloersheid tegenover
anderen nog gevaarlijker. Hij, de zogenaamde bezitter van een bepaald goed,
kan ervan beschuldigd worden meer te genieten dan de anderen die het niet
bezitten. Of hij die een bepaald goed bezit, kan er door de ander ook van
beroofd worden. Ondanks de agressie of jaloersheid die inherent is aan het
verlangen naar ‘een bepaald’ goed, is deze ‘functie van de goederen’ zeer
belangrijk als bescherming voor het subject. Door het verlangen naar het
ultieme goed te vervangen door - of te ruilen met - het verlangen naar de
goederen, wordt het subject weerhouden van zijn ondergang: het bereiken van
het ultieme goed, het object a of das Ding.274 De functie van het goede vormt een
barrière tegen het dodelijk object van verlangen.
Die sfeer van de goederen mag dan een jaloerse logica kennen, zij is niettemin
constitutief voor ons verlangen. Zij bindt ons aan de orde van de Ander en
houdt ons op afstand van het ‘ding’. In laatste instantie is ons verlangen
immers niet uit op een ‘goed’, maar op een ‘ding’.(De Kesel 2002a: 222)

Het verlangen naar het goed(e) is een afweermechanisme tegen, een verdringing
van, de transgressieve neiging die in het verlangen zelf aanwezig is. De manier
waarop deze afscherming gebeurt - door imaginaire constructies - is misleidend.
Het subject denkt dat het hoogste goed bij de ander aanwezig is en wil dit

274

In het seminaire L’éthique de la psychanalyse introduceert Lacan het begrip Das Ding.
Dit begrip kan gelijk gesteld worden aan het object a of het object van verlangen.
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hoogste goed ook zelf bezitten. Door dit goed bij de ander en niet voorbij de
ander te zoeken, stevent het subject niet af op zijn vernietiging.
Om zijn les te beëindigen vraagt Lacan zich af: Hoe kan men voorbij het
listige karakter van het imaginaire geraken? "Hoe bevatten we het overstijgen
van de functie van het goede?”275
In zijn volgende les over ‘de functie van het schone’ behandelt Lacan deze vraag.
Hierin omschrijft hij het schone als de laatste barrière - na de barrière van het
goede - tegen de vernietigende object van verlangen: "Er bestaat op deze grens
een ander overgangspunt dat toelaat om heel precies een element uit het veld
van voorbij het goede te ontwaren. Dit element is het schone.”276 Het schone, als
laatste grens, onderscheidt zich van het goede. In tegenstelling tot het goede is
de misleiding van het schone duidelijker en daarom minder. Doordat het schone
haar misleidend karakter toont, onthult het tevens de misleiding van het goede.
Het schone, in zijn singuliere functie ten opzichte van het verlangen, verstrikt
ons niet, in tegenstelling tot de functie van het goede. Het maakt ons wakker
en accommodeert ons misschien met het verlangen, terwijl het verlangen
verbonden is met een structuur van verstrikt raken.277

Het schone is volgens Lacan in staat het vernietigend karakter van het verlangen
te laten zien. Het weerhoudt, met zijn verblindend karakter, het verlangend
subject ervan om zich te pletter te storten op datgene - het object a, das Ding waarnaar zijn verlangen in laatste instantie uitgaat. Het ‘Ding’ kan niet reëel in
bezit van het subject komen, het kan enkel fantasmatisch benaderd worden. ‘De
functie van het schone’ laat het subject niet uit zijn imaginaire, misleidende
constructies stappen - iets wat trouwens onmogelijk is -, het gunt het subject
wel een blik op het imaginaire karakter van zijn identiteit, cirkelend rond het
object van verlangen. De werking van de laatste barrière, van ‘de functie van het
schone’, kan ons het best getoond worden op een kunstige, artistieke scène.278
Daar is er een ruimte waar het object van verlangen getoond kan worden als iets
absoluut begeerlijks maar tegelijkertijd dodelijks.

275

“Comment concevoir de passer au-delà?”(Lacan 1986: 270)

276

“Il est sur cette frontière un autre point de franchissement qui peut permettre de
repérer avec précision un élément du champ de l’au-delà du principe du bien. Cet élément, ...,
c’est le beau.”(Lacan 1986: 278)
277

“La beau dans sa fonction singulière par rapport au désir ne nous leurre pas,
contrairement à la fonction du bien. Elle nous éveille et peut-être nous accommode sur le désir,
en tant que lui-même est lié à une structure de leurre.” (Lacan 1986: 280)
278

Om la fonction du beau uit te werken maakt Lacan gebruik van de theatertekst Antigone
van Sophokles.
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Wanneer Freud en Lacan in hun werk over kunst spreken dan speelt het
begrip sublimatie een cruciale rol in deze theorievorming. Voor zowel Freud als
Lacan zijn kunst, religie en wetenschap de drie domeinen waarop de sublimatie
van toepassing zijn. Lacans interpretatie van dit begrip ligt in het verlengde van
‘de functie van het schone’.
Kunst - maar ook religie en wetenschap - bieden volgens Lacan het subject
een scène aan waarop een object bewust naar een niveau kan worden getild
zodat het subject zijn verlangen indirect en zonder gevaar voor implosie kan
bevredigen. Het kunstobject neemt hierbij tijdelijk de plaats in van das Ding. De
bevrediging waarvan dan sprake is, speelt zich weliswaar af op een imaginaire,
fantasmatische - in dit geval artistieke - scène en wordt dus niet reëel beleefd.
Het theater kan de toeschouwer zo een vrijplaats aanbieden.
Het theater heeft hier een belangrijk functie, die ik zie als zijn politieke
dimensie. Door haar representatieve, enscenerende karakter kan ze de
toeschouwer bewust laten worden van de aanwezigheid van het object van
verlangen. Het object is namelijk constituerend voor de intrige. Als
representatieve kunstvorm kan het theater de problematiek van de laatste grens
met het niet-toonbare object a ensceneren. Hierbij wordt de toeschouwer
geconfronteerd met zijn verlangen naar het object, een verlangen dat in laatste
instantie - net zoals in het plot - altijd al fantasmatisch ingevuld en dus
geënsceneerd is. Het theater kan de toeschouwer laten beleven dat het verlangen
in scène gezet moet zijn, wil het subject er niet op te pletter lopen.
Aan de hand van Lacans analyse van ‘de functie van het goede’ en ‘de
functie van het schone’ kan het onderscheid tussen het politieke aspect van het
vormingstheater en de politieke dimensie van het theater verder geanalyseerd
worden. Vanuit deze theorie kunnen we stellen dat het vormingstheater zich
hoofdzakelijk richt tot het ethisch appèl van het Boven-Ik. De listige structuur
van ‘het verlangen naar het goede’ is vooral duidelijk werkzaam in de
voorstellingen van het vormingstheater in de enge zin, of algemener, in
voorstellingen die geen ruimte bieden aan de grond van het getoonde conflict,
aan het ‘drama van het verlangen’. In deze politieke voorstellingen wordt de
politieke dimensie, die zich richt op de ethiek van het verlangen voorbij het
goede, genegeerd. Hieruit kunnen we concluderen dat er politiek theater bestaat
dat, wat ik zijn politieke dimensie noem, juist afdekt. Omdat deze
voorstellingen alle aandacht richten op ‘het goede’ dat verwezenlijkt moet
worden, geven ze weinig ruimte aan de artistieke enscenering. ‘Het schone’
wordt er geweerd, alle aandacht moet naar de inhoud gaan. Het verwaarlozen
van de artistieke component van een voorsteling was dan ook één van de meest
voorkomende kritieken op het vormingstheater in de enge zin. Tevens kunnen
we stellen dat er esthetisch, zogenaamd a-politiek theater bestaat dat wel ruimte
geeft aan zo een politieke dimensie. In dit soort voorstellingen staat de
vernietigende schoonheid van het conflict centraal, ze geven ons een indicatie
van het bestaan van een verblindend, vernietigend object van verlangen zonder
dat de toeschouwer kan vluchten in een simpele, morele afkeer of identificatie.
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De drie besproken voorstellingen behandelen alle drie het thema
kindermisbruik, waarbij het als maker en als toeschouwer zeer moeilijk is om
zich niet te laten ‘misleiden’ door ‘het verlangen naar het goede’. De posities zijn
op voorhand zeer duidelijk: er zijn slachtoffers en daders, er is goed en kwaad.
Deze drie ensceneringen gaan dit niet weerleggen, meer nog ze vertrekken alle
drie vanuit dit - voor ons als toeschouwer - herkenbaar beeld. In hun
enscenering blijven ze echter niet steken bij dit herkenbaar beeld. Ze gaan op
zoek naar wat aan de basis ligt van het getoonde conflict. Het herkenbare beeld
en de ingenomen positie van de toeschouwer die zich met het beeld
geïdentificeerd heeft, wordt hierdoor gedecentreerd. Deze decentrering is het
resultaat van de artistieke enscenering van het intrige.

2. Diep in het bos: De politieke dimensie van het theater, niet
in functie van het goede

De bespreking toont Diep in het bos als een analytische benadering van
Desmets standpunten over vermenselijking. De Volder zoekt naar de grond van
deze standpunten en probeert deze grond te duiden en bloot te leggen. Desmet
strijdt in zijn artikelen voor vermenselijking van de maatschappij, wat hij gelijk
stelt aan de verbetering van de maatschappij. Hij doet hierbij een beroep op het
geweten van de mens. Vanuit die optiek kan het discours van Desmet gelijk
gesteld worden aan het discours van het vormingstheater: er wordt een oproep
gelanceerd om te strijden voor het goede. Dat deze oproep niet zo eenduidig
‘goed’ is en dat die oproep een verder toedekken inhoudt van iets wat de mens
het liefst verdringt, wordt duidelijk wanneer we teruggrijpen naar Lacans
analyse van ‘de functie van het goede’.
Als we nogmaals terugkomen op de inhoudelijke en structurele opbouw van
de voorstelling dan valt het op dat de eerste scènes duidelijk verwijzen naar een
typisch ‘Belgisch klagen’ over doofpotaffaires, waar anderen, ons, onschuldigen,
kwaad mee berokkenen. Het klagen houdt niet enkel de formulering van een
inhoudelijke klacht in, het is tevens het innemen van een positie, ‘het goede’. De
gretige manier waarop de personages vertellen over het kwaad dat anderen
berokkenen, ontmaskert het genot dat ze beleven aan het innemen van de
‘juiste’ positie. Het verlangen naar het goede toont zich hier als een verlangen
naar genot. Ook de toeschouwer die zich identificeert met de
personages/slachtoffers, krijgt de kans om te genieten. De personages verwijzen
wel naar de wrede inhoud van hun verhaal, maar de manier waarop ze dit doen grapjes, woordspelletjes, liedjes - laat aan de toeschouwer voldoende ruimte voor
herkenning, bevestiging en kijkgenot. Langzaam wordt duidelijk dat de
voorstelling opgebouwd is als een soort zoektocht naar de grond van het
verlangen naar ‘het goede’, een tocht van het zichtbare naar het verborgene.
Diep in het bos eindigt met de verbrijzeling van het beeld van het goede. De
verschillende personages die gretig hebben verteld over het kwaad in de ander,
in de dader, ruimen plaats voor Meisken. Meisken, het onschuldig
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kindslachtoffer vormt een nieuw schoon beeld. Als toeschouwer (h)erkennen we
in haar het beeld van de onschuld, van ‘het goede’. Dit beeld wordt onmiddellijk
verbrijzeld wanneer ze spreekt. Ze vertegenwoordigt nu zowel de dader als het
slachtoffer, zowel het kwade als het goede. Doordat de personages Dutroeken
Marksken en Meisken als een twee-eenheid voorgesteld worden, wordt de
toeschouwer geconfronteerd met het verlangen dat - ook bij het kind - in laatste
instantie het kwade, het polymorf pervers verlangen is dat zich verborgen weet,
diep in het bos, diep in de psyche. Deze laatste scène ontmaskert hierdoor het
misleidende en imaginaire karakter van het beeld waar de toeschouwer zich mee
geïdentificeerd heeft. Het beeld van de eindmonoloog blijft aantrekkelijk en
schoon, maar de woorden die uitgesproken worden maken het de toeschouwer
moeilijk om zich met dit nieuwe beeld te identificeren. Het beeld valt niet te
rijmen met de sociaal aanvaarde ‘goede’ positie waar de toeschouwer zich mee
wil vereenzelvigen. Tevens wordt de toeschouwer geconfronteerd met het genot
dat hij als kijker beleeft aan dit laatste schoon maar wreed beeld. Al deze
kijkervaringen wijzen hem op het imaginaire en fantasmatische karakter van zijn
ingenomen positie.
Deze laatste scène is niet ‘de waarheid’ van de eerste scènes, ze is er enkel de
ontmaskering van, ze toont datgene wat zichtbaar wordt als de barrière van het
goede wordt neergehaald. Lacan werpt met zijn theorie een blik achter deze
barrière, om aan te tonen dat het verlangen naar ‘het goede’ niet gefundeerd is
in ‘het goede’ maar in een polymorf pervers verlangen naar genot - jouissance.
Hij ontmaskert hiermee het misleidend karakter van ‘de functie van het goede’.
Wanneer deze ontmaskering geënsceneerd wordt, kan dit gepaard gaan met de
decentrering van de toeschouwer. De eindmonoloog toont niet wat de
toeschouwer verlangt te zien. Er wordt geen ideaalbeeld van het goede getoond
waarin de toeschouwer zich kan bevestigen maar wel het ‘wreed schone’ beeld
van een laatste fantasmatische grens die ons weghoudt van het object van
verlangen.
De laatste scène analyseert niet alleen de eerste scènes en de standpunten
van Desmet, maar ook de toeschouwer als verlangend subject. Ze toont de
verlangenstructuur die aan de grondslag ligt van de scènes, van de ingenomen
morele standpunten en het normeloze verlangen dat de basis vormt van elk
subject. Het theater als kunstvorm biedt een laatste scène, een ‘schone’ barrière,
waarop de toeschouwer het verlangen fantasmatisch kan beleven, zonder
vernietigd te worden. Het theater kan als kunstvorm een blik achter de barrière
van het goede tonen. De eindscène van Diep in het bos ontmaskert ‘het goede’ en
toont dat achter dit goede alleen nog ‘het dodelijke schone’ overblijft:
Sneeuwwitje.
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3. Aars!: De politieke dimensie van het theater heeft als laatste
uitdrukkingsvorm het schone

Aars! neemt een extreme positie in. Behalve het openingsbeeld biedt de
voorstelling geen ideaalbeeld aan. Er is geen sprake van ‘een verlangen naar het
goede’. De voorstelling legt het verlangen bloot als een vernietigend verlangen.
Elektra verwoordt in haar eindmonoloog deze niet mis te verstane vernietigende
eindrace. De toeschouwer krijgt geen kans meer tot een imaginaire identificatie
met een ideaalbeeld. Hij kan alleen de confrontatie aangaan met wat er zich op
de scène afspeelt: een structuuranalytische en esthetische versie van de Oresteia,
ontdaan van elk streven naar een oplossing voor de vernietigende familievetes.
De makers kiezen voor een theatervoorstelling waarin de vormelijke elementen
van de theatervoorstelling een taal op zich vormen. Ze presenteren een
kunstobject aan het publiek. Het getoonde gegeven, het vernietigend verlangen,
wordt in een artistieke vorm gegoten en evolueert inhoudelijk niet meer. Deze
esthetische representatie stelt de toeschouwer in staat een glimp van deze
vernietiging te zien zonder dat hijzelf vernietigd wordt. Het gesublimeerd object
staat de toeschouwer toe op de rand te gaan staan, en beschermt de toeschouwer
tezelfdertijd tegen de afgrond. Perceval en Verhelst hebben zich niet laten
misleiden door de functie van het goede. 279
De afgebeelde personages zijn geen helden meer, ze bieden de toeschouwer
geen ideaalbeeld waaraan die zich kan spiegelen. De personages verblinden - net
als het stroboscopisch licht - de toeschouwer met het beeld dat ze creëren, een
beeld dat gedragen wordt door een orgiastische schoonheidscultus: het genieten
wordt in zijn volle glorie opgevoerd, als een dodelijk genieten.
Als toeschouwer is het niet mogelijk om je te identificeren met één van de
personages. De wervelende vernietigingsdrang die er geënsceneerd wordt stoot
in eerste instantie de toeschouwer af. Het is ‘het schone’, het esthetische aspect
van de voorstelling dat de toeschouwer een toegang biedt. Geprikkeld door de
beelden- en woordenstorm gaat de toeschouwer verlangen naar het volmaakte
schone, naar dat ene woord of beeld dat alles omvat. Hij volgt hierbij het
verlangen van de personages die ook op zoek gaan naar datgene wat hun
‘honger’ kan stoppen. De toeschouwer wordt hierbij geconfronteerd met het
dodelijke karakter van zijn verlangen. ‘Het schone’ in de voorstelling verleidt
hem en geeft hem kijkgenot, maar het houdt hem door zijn enscenerend
karakter tevens op afstand van het ultieme, dodelijke genieten.
Het schone onthult de laatste grens van de symbolische orde, van de
representatie. Het toont de aanwezigheid van het niet te ensceneren object van
verlangen, als de grond en het afvalproduct van de symbolische orde. Het
279

Dit is precies Reugebrinks kritiek op het werk van Verhelst (en Perceval). Reugebrink
wil dat Verhelst in zijn werk een duidelijke, sociaal aanvaarde, ethische positie inneemt. Hij
verzet zich tegen Verhelsts afwijkende houding tegenover de traditionele ethiek van ‘het goede’.
Reugebrink wil de ethiek enkel vanuit een inhoudelijk en dus moreel standpunt bekijken, hij zou
Lacan niet volgen in diens formele benadering van ‘de functie van het goede’.
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schone is de confrontatie met het verlangen. Het verlangen dat, indien het niet
door het goede misleid wordt of door het schone afgeschermd wordt, regelrecht
zou afstevenen op zijn eigen vernietiging.
Theater moet bewust omgaan met de functie van het schone. Theater
representeert de onmogelijkheid om het verlangen op te heffen en het object a
reëel te tonen of te bezitten. Kunst kan de laatste representatiegrens of
betekenaarsketen die ons van het object a scheidt aftasten. Dit aftasten is de
ethische functie van het theater, namelijk het schermt het subject af tegen het
vernietigend verlangen en wijst hem op de onoplosbaarheid ervan. Dit is
terzelfder tijd ook haar politieke dimensie.

4. Asem: een ‘schoon’ beeld over seksueel misbruik

D

e slachtoffers in Asem gedragen zich in hun machteloze positie niet als
hulpeloze slachtoffers. Ze zien er ook niet gruwelijk mishandeld uit, ze zijn
gewoon schoon. Als toeschouwer ben je op zoek naar wat er achter dat schone
beeld van het slachtoffer zit, naar het ‘volledige beeld’ van een slachtoffer. Met
deze voyeuristische blik kijken we naar Asem. Het hele decor dat bestaat uit een
glasplaat, laat ons toe alles te zien, maar toch is er iets dat we niet te zien
krijgen. Er ontsnapt iets aan onze blik. Precies dit ontsnapte object boeit en
bindt ons als toeschouwer aan die voorstelling. Maar het ontsnapte ‘iets’ boeit
ook de daders. Hier wordt duidelijk waarom de toeschouwer zich ook kan
identificeren met het verlangen van de dader - wat ik duidelijk onderscheid van
zijn daden. Zowel toeschouwer als dader verlangen ernaar een compleet beeld te
zien. Het hoeft natuurlijk geen betoog dat beiden op een compleet andere
manier met dit verlangen om gaan. De toeschouwer verdringt het tekort, de
pervert loochent het. Toch kent hun verlangenstructuur eenzelfde polymorf
perverse basisstructuur. Het is precies met dit polymorf pervers karakter van zijn
verlangen dat de toeschouwer geconfronteerd wordt in zijn identificatie met het
verlangen van de dader. Hier stuit de toeschouwer op een ‘onmenselijk’ aspect
dat hem niet vreemd is. Het wordt moeilijk voor de toeschouwer om de
‘onmenselijkheid’ uitsluitend bij de ander te leggen. De toeschouwer wordt
geconfronteerd met het vreemde, het andere, dat hij is, maar dat hij het liefst
verdringt. Het andere is niet zo vreemd meer als de toeschouwer zelf zou willen.
De herkenning van dit andere als iets van hemzelf decentreert hem, zet zijn
zelfbeeld wankel. Of, zoals het De Kesel uitdrukt: “Wat het publiek afkeer
inboezemde, was niet het verschil, het niet-vertrouwde ‘andere’ waarmee men
plots en traumatisch werd geconfronteerd, maar eigenaardig juist het gelijke,
....“ (De Kesel 1998: 37) Asem confronteert de toeschouwer met ‘het vreemde’
dat aan hem ‘gelijk’ is, met het verlangen van de Ander dat hij ook als zijn
verlangen moet (h)erkennen. Deze (h)erkenningen kunnen bij de toeschouwer
verschuivingen veroorzaken en maken van Asem een politieke voorstelling.
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Het verlangen dat de toeschouwer - die geen pervert is - in de voorstelling
bevredigd wil zien, is een scopisch verlangen, hij wil ‘het beeld’ van het
slachtoffer met zijn blik vangen. Hij wil zichzelf, als maagdelijke onschuld en als
slachtoffer, gespiegeld zien in dat beeld. Om dit te zien heeft hij een ideaalbeeld
nodig, het beeld van een onschuldig slachtoffer. Een beeld waarmee de
toeschouwer zijn scopisch verlangen enkel fantasmatisch zal bevredigen door
zich er op imaginair vlak mee te identificeren. In zijn essay ‘Kijkgenot’,
beschrijft De Kesel de verhouding van het subject tot een beeld als volgt:
Ook als beeld, zo blijkt hier, is een identiteit ‘castratief’ eindig en is het in haar
structuur ingebakken dat zij het uiteindelijke object van haar ‘blik op zichzelf’
nooit te zien zal krijgen. Dat die identiteit slechts bestaat door niet samen te
vallen met zichzelf, uit zich - bij een imaginair zelfbeeld - door het feit dat het
object waarin ze zich ‘helemaal en volledig’ zou tonen, steeds weer aan haar
‘kijk op zichzelf’ ontsnapt. Dit ultieme (kijk)object zal daarom enkel
fantasmatisch ‘gezien’ kunnen worden. Dat fantasma, als beeld van het ultieme
object, is precies zo ‘fantasmatisch’ omdat het de afwezigheid van elk ultiem
object moet verbergen. (De Kesel 1998: 57)

Asem is een theatervoorstelling. Dit maakt dat de verhoudingen anders liggen.
Het is precies omdat het een voorstelling is, dat het de toeschouwer
confronteert met het beeld als een gerepresenteerd beeld. De voyeuristische blik
die hij op het scènegebeuren werpt, wordt aan hem terug gereflecteerd als een
blik die zoekt naar meer, naar datgene wat aan hem niet getoond wordt. Waar is
de toeschouwer dan naar op zoek? Het hele verhaal? De complete verhaallijn die
Jonigk heeft neergeschreven en waarbij het zijn bedoeling was het misbruik op
scène te tonen? Doordat Perceval deze verhaallijn precies weglaat wordt de
confrontatie met het beeld hard en ontsluierend. De toeschouwer kan zich niet
meer wegstoppen achter de realistische en gruwelijke scènes. Hij wordt
rechtstreeks geconfronteerd met zijn voyeuristische manier van kijken, met zijn
zoektocht om zijn scopisch verlangen te bevredigen. De toeschouwer geniet van
het schone maar ook gruwelijke beeld dat hem wordt aangeboden.
Het theater kan het zelfbeeld van de toeschouwer decentreren, door hem te
confronteren met zijn ‘kijkgenot’. Het theater confronteert de toeschouwer met
de manier waarop hij, ook buiten het theater, kijkt - de manier waarop hij
bijvoorbeeld de zaak Dutroux volgt in de media, hoe hij zich in het hele
gebeuren positioneert, hoe hij met de aangeboden informatie en beelden
omgaat. Dit kijkproces staat in Asem centraal. De scenografie, een stuk glas,
focust op het voyeuristisch kijkgedrag. Doordat Perceval de gruwel niet in
beelden heeft omgezet, maar hoofdzakelijk in taal gevat heeft, is de confrontatie
van de toeschouwer met zijn verlangen om toch te zien, om de gruwel te
aanschouwen, groot. Opnieuw legt Perceval in Asem de structuur van het
verlangen bloot en confronteert hij de toeschouwer met het conflictueuze,
perverterende karakter van het verlangen. Er is ruimte voor de politieke
dimensie van het theater.
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Conclusies:
De politieke dimensie van het theater
Bij elke discussie over politiek en theater word ik geconfronteerd met de
formele benadering van de problematiek: het theater is politiek omdat het een
scène aanbiedt waarop iets meegedeeld wordt. Ik volg deze formele benadering
van de relatie tussen politieke en theater. Maar dit levert in eerste instantie geen
verdere inzichten op over de verhouding tussen politiek en theater.
Wanneer men deze verhouding op inhoudelijk vlak benadert, dan
bestudeert men het politieke karakter van de boodschap dat aan het publiek
wordt doorgegeven. Deze boodschap kan zowel een impliciete als een expliciete
politieke inhoud hebben. Bij een voorstelling met een impliciete politieke
boodschap kan het getoonde conflict plaatshebben binnen een bepaalde
politiek-maatschappelijke context. In het tweede geval, bij een expliciete
boodschap, is de inhoud duidelijk politiek getint of ideologisch gekleurd. Met
deze inhoud willen de makers hun toeschouwers bewust maken van een specifiek
politiek-maatschappelijke probleem. Ze willen de toeschouwers aanzetten tot
een kritische houding. Het politieke vormingstheater is daar hét voorbeeld van.
Van den Dries formuleert het als volgt:
Het belangrijkste typusbepalende kenmerk van het politiek theater is zijn
oriëntering op een maatschappijkritische finaliteit. Het theater wordt een
bewust gehanteerd middel in de strijd tegen individuele en maatschappelijke
onderdrukking, stelt zich opiniërend op tegenover de heersende ideologie en
formuleert andere samenlevingsmodellen. (Van den Dries 2001: 227-228)

Van den Dries stelt het politieke theater gelijk aan het vormingstheater. Deze
inhoudelijke benadering van de politieke functie van het theater wordt nog
steeds het meest gehanteerd. Dit blijkt ook uit de teksten van de conferentie
Van Brecht tot Bernadetje in 1998.280
De verschillende sprekers gaan in deze conferentie op zoek naar ‘de erfenis
van Brecht’, en meer specifiek naar de relatie tussen politiek en theater vandaag.
In Een voorwoord dat een naschrift is benadrukt Marianne Van Kerkhoven dat de
politieke cultuur of de belevenis ervan niet meer dezelfde is als in de jaren
70.(Van Kerkhoven 1998: 4) In die periode gaf het politieke theater een stem
aan de steeds groeiende reactie op de toenmalige conservatieve politiek. Het
theater uitte zich als tegencultuur. Een hedendaags theater dat ook een
tegencultuur wil vormen kan niet meer teruggrijpen naar een duidelijk te
onderscheiden ideologie of ideologiekritiek zoals dat in jaren 60, 70 en begin
jaren 80 het geval was. De vraag die zich volgens Van Kerkhoven steeds verder
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Zie bibliografie.
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opdringt is: Wat is politiek theater vandaag wanneer er geen ideologisch
fundament meer is waarop het theater inhoudelijk kan terugvallen? en: Kan het
politieke theater op die manier stand houden? Een pasklaar antwoord kan zij
hierop niet formuleren.
Ook Geert Opsomer benadrukt de politiek-maatschappelijke veranderingen
van de laatste drie decennia. Toch schrijft hij het theater geen nieuwe politieke
functie toe. Met behulp van een veranderde tactiek, aangepast aan de
hedendaagse situatie, kan het theater volgens Opsomer wederom zijn politieke
functie binnen de maatschappij heroveren:
De opgave van het theater verandert in die nieuwe context, omdat theater niet
langer bij de stoottroepen hoort die de grenzen van het oude moeten
openbreken, theater moet binnen het alles doordringende mediacircus een
guerrillapolitiek ontwikkelen wil het zijn kritische functie behouden.
(Opsomer 1998: 39)

Hij spreekt - net zoals de theatermakers en -theoretici van het vormingstheater over politiek theater in strijdlustig politieke termen. Via een politieke strijd
moet het theater de toeschouwer opnieuw kritisch maken. Het politieke theater
moet zijn kritische functie wederom opnemen en de toeschouwer bewust maken
van de vernieuwde politiek-maatschappelijke context. Ook in deze benadering
herleidt Opsomer het politieke karakter tot het inhoudelijke niveau.
Hans-Thies Lehmann neemt tegenover deze louter inhoudelijke benadering
een duidelijk standpunt in: “Politieke inhoud betekent in se nog geen politiek
theater.”281 Hij stelt zich de vraag naar ‘het politieke’ in het theater:
Het is zinloos om zich de vraag te stellen: Wat is politiek theater? Er bestaat
geen eenheid als politiek theater - het is een onderdeel van het theater in het
algemeen, .... De vraag is verschoven, we moeten ons afvragen: ‘Wat maakt
theater politiek?’ - en niet ‘Wat is politiek theater?’ Het is geen kwestie van
onderwerp en thema; het is zelfs niet langer een kwestie van esthetische vorm.
Het is een kwestie van de realiteit van de theatrale act.282

Ik volg Lehmann in deze vraagstelling. We moeten ons inderdaad afvragen:
Wat precies maakt theater politiek? Het politieke is volgens Lehmann een
eigenschap van het medium theater, niet zozeer door wat het theater toont, maar
omdat het toont: “Theater is politiek wanneer het zichtbaar maakt, aandacht

281

“Political content does not in itself make theatre political.” (Lehmann 1998: 12)

282

“It does not make sense to ask ‘what is political theatre?’ There is no such entity as
political theatre - it is a sub-unit of theatre in general, .... The question has shifted: we have to
ask ‘what makes theatre political?’ - not ‘what is political theatre?’ It is not a question of
subject and theme; it is not even a question of aesthetic form anymore. It is a question of the
reality of the theatrical act.”(Lehmann 1998: 12)
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vraagt voor, of in aanwezigheid brengt van de productie van zijn beelden.”283
In The Political in the Postdramatic bevestigt hij deze benadering: “Als het niet de
inhoud kan zijn die het politieke definieert, dan moeten we kijken naar stijl en
naar technieken van het theater.”284 In deze tekst en in Das Politische Schreiben
gaat Lehmann nog een stap verder door het politieke in het theater compleet te
scheiden van de politieke inhoud:
Het politieke kan in het theater alleen maar indirect verschijnen, onder een
schuine hoek, modo obliquo. En ten tweede: het politieke laat zich in het
theater pas gelden enkel en alleen als het op geen enkele manier vertaalbaar of
hervertaalbaar is in de logica, de syntaxis of het begripsmatige van het
politieke discours in de maatschappelijke werkelijkheid. Waaruit ten derde de
schijnbaar paradoxale formule volgt dat het politieke van het theater juist niet
als weergave, maar als onderbreking van het politieke gedacht moet
worden.285

Hier volg ik Lehmann niet helemaal in zijn - nogal vage - bepaling van het
politieke. Hij gaat volgens mij een stap te ver door ‘het politieke’ enkel aan te
duiden in theatervoorstellingen die een a-politieke inhoud hebben. Enkel deze apolitieke voorstellingen kunnen volgens hem ‘het politieke’ tonen. In dit
onderzoek wordt deze afbakening niet gemaakt. Ik baseer me op Leforts
definitie van het politieke. Hij ziet het politieke niet los van de politiek maar als
de mogelijkheidsvoorwaarde ervan. De zoektocht naar het politieke in een
theatervoorstelling gaat weliswaar een stap verder dan de analyse van de
politieke inhoud. Wat niet betekent dat ze er los van moet staan.
De structuuranalytische benadering van de verhouding tussen politiek en
theater die in dit onderzoek gehanteerd wordt, staat niet tegenover een
inhoudelijke benadering. Ze ligt in het verlengde ervan. Ze gaat op zoek naar de
politieke dimensie van het theater. Vanuit dit opzicht kan het a-politieke theater
niet beschouwd worden als de tegenhanger van het theater met een politieke
inhoud. De structuuranalytische benadering laat ons toe de politieke dimensie te
duiden in een a-politieke voorstelling. Maar - in tegenstelling tot wat Lehmann

283

“Theatre is political when it renders visible, calls attention to, or brings to the fore the
productions of its images.”(Lehmann 1998: 10)
284

“If it cannot be the content which defines the political then we have to look to style
and theatrical techniques.”(Lehmann 2002a: 74)
285

“Das Politische kann im Theater nur indirekt erscheinen, in einem schrägen Winkel,
modo obliquo. Und zweitens: Das Politische kommt im Theater zum Tragen, wenn und nur
wenn es gerade auf keine Weise übersetzbar oder rückübersetzbar ist in die Logik, Syntax und
Begrifflichkeit des politischen Diskurses in der Gesellschaftlichen Wirklichkeit. Woraus drittens
die nur scheinbar paradoxe Formel folgt, dass das Politische des Theaters gerade nicht als
Wiedergabe, sondern als Unterbrechung des Politischen zu denken sein muss.” (Lehmann
2002b: 16-17)
Deze omschrijving van het politieke haalt Lehmann ook aan in zijn publicatie The political
in the Postdramatic(Lehmann 2002a: 75)
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aangeeft - sluit deze benadering de voorstellingen met een politieke inhoud niet
uit. Toch kan ik stellen dat met name de zoektocht naar het politieke in het apolitieke of autonome theater de onderliggende politieke dimensie binnen het
theater heeft blootgelegd. De confrontatie met het inhoudelijk a-politieke
theater legt de nadruk op het ‘esthetische’ karakter van de politieke dimensie
van het theater.
Leforts onderscheid tussen de politiek en het politieke, laat ons toe het
politieke aspect van het theater te lezen op het niveau van ‘het politieke’. De
inhoud, de politieke boodschap, staat dan niet meer centraal, maar de
mogelijkheidsvoorwaarden van het geënsceneerde conflict. Om ‘het politieke’
binnen een voorstelling te lokaliseren is het belangrijk dat het conflict
zorgvuldig geanalyseerd wordt. Net zoals Lefort plaatsen Freud en Lacan het
onoplosbare conflict - door hen de castratie genoemd - centraal in hun
theorie.286 Aan de hand van hun psychoanalytische theorie wordt het conflict en
zijn mogelijkheidsvoorwaarden verder blootgelegd. Deze analyse blijft niet
steken in de betekenis, de inhoud, die aan het geënsceneerd conflict wordt
gegeven. Ze benadert het conflict op structuuranalytisch niveau. Meer bepaald
gaat ze op zoek naar de verlangenstructuur die aan de basis ligt van dit conflict.
De psychoanalyse stelt steeds opnieuw dezelfde vraag: Wie verlangt en wat
verlangt hij/zij? Ook het antwoord is steeds hetzelfde: De mens verlangt om
zichzelf te zijn, om zijn tekort/castratie op te heffen, maar hij kan niet anders
dan de ander zijn. Zijn hele identiteit is gebouwd rond de identificatie met een
beeld en een verlangen dat hem vreemd is. Hoewel deze analyse
structuurbevestigend is, is ze van essentieel belang wil men zien wat er binnen
deze structuur gebeurt. Pas vanuit deze analyse kunnen de structuren
blootgelegd worden. De confrontatie met deze analyse kan veranderingen met
zich meebrengen.
De psychoanalytische theorie wijst op het verlangen dat aan de basis ligt van
elk conflict. Ze benadrukt tevens de onmogelijkheid om dit verlangen reëel te
bevredigen. Lacan spreekt in dit kader over ‘het drama van het verlangen’.
Precies de enscenering van dit ‘drama van het verlangen’ is de politieke dimensie
van het theater. Het confronteert de toeschouwer met wie hij is: een verlangend
wezen. Het wijst hem tevens op de aanwezigheid van een niet-toonbaar object
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In Das Politische Schreiben verwijst Lehmann naar de vaak onherkenbare sporen van de
theorieën van Lacan en Derrida in zijn theoretisering van het politieke: “In de teksten die hier
gelezen worden treft men, hoewel vaak onherkenbaar, de sporen aan van het opmeten van het
gebied, waarover het ook gaat in de theoretisering van het politieke - bijvoorbeeld in de
discussieruimte van de franse filosofie sinds Lacan en Jacques Derrida.” “In den Texten, die hier
gelesen werden, findet sich, wenngleich oft unkenntlich, die Spuren der Vermessung des Felds,
um das es auch in der Theoretisierung des Politischen geht - etwa im Diskussionsfeld der
französischen Philosophie von Lacan und Jacques Derrida her.”(Lehmann 2002b: 9) In dit
onderzoek heb ik ervoor gekozen om expliciet op zoek te gaan naar ‘het politieke’ vanuit de
theorie van Lacan en vanuit die van Freud. Deze concrete benadering stelt me in staat het
politieke in het theater of wat ik noem, de politieke dimensie van het theater, duidelijk te
omschrijven en aan te duiden.
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van verlangen. Als toeschouwer verlangt hij er precies naar om dit object te zien
en te vatten, maar hij wordt door de andere scène - waarop het drama van het
verlangen geënsceneerd wordt - op een afstand gehouden.
Men kan zich afvragen waarom dit, het tonen van ‘het drama van het
verlangen’ en het wijzen op de aanwezigheid van de andere scène, de politieke
dimensie van het theater genoemd kan worden? Een toeschouwer kan niet
belangeloos naar zo’n voorstelling kijken. Ofwel gaat hij de confrontatie aan,
ofwel verlaat hij (mentaal of fysiek) de zaal. De confrontatie met zo een
onoplosbaar conflict zet de toeschouwer wankel en decentreert hem. Dit zet hem
aan om zijn ingenomen plaats te herzien. ‘Het politieke’ in de voorstelling toont
de toeschouwer waarop hij zijn identiteit gebouwd heeft. Het maakt aan de
toeschouwer het onderscheid duidelijk tussen wie hij zou willen zijn, zijn
ideaalbeeld of het beeld van de held, en wie hij is, een gecastreerd wezen. Het
zien van een ‘drama van het verlangen’ bij de held, toont de toeschouwer hoe hij
zelf omgaat met zijn drama van het verlangen. Dit confronteert hem met zijn
fantasmatische omgang met het object van verlangen. Het theater dat ruimte
geeft aan zijn politieke dimensie, houdt de toeschouwer een spiegel voor. Het
beeld dat erin gepresenteerd wordt, is vaak niet het beeld dat hij wil zien. Het is
een structuuranalytische deconstructie van het ideaalbeeld. De spiegel biedt de
toeschouwer een verbrijzeld beeld aan.
Wanneer we terugkomen op de theorie van Lehmann dan blijkt daaruit dat
ook hij het politieke zoekt op het niveau van het esthetische, van de productie
van beelden. Hij verwijst hiervoor onder andere naar het latere werk van Jan
Lauwers/ the Needcompany. Dit is een interessant uitgangspunt. Het theater
van de beeldende kunstenaar Jan Lauwers valt onder te brengen bij die
‘autonome’ theatervoorstellingen en performances van de jaren 80 en 90 die de
nadruk leggen op het esthetische karakter van het medium.287 De makers die tot
deze richting behoren zijn zeer verschillend. Toch zijn er bepaalde
overkoepelende kenmerken uit hun werken af te leiden. Dit theater heeft zich in
de jaren 80 expliciet a-politiek opgesteld. Ze willen volledig breken met het
politieke vormingstheater. Centraal in hun voorstellingen staat het onderzoek
naar het theater als kunstvorm. Ze tasten de grenzen van het medium af. Ze
spelen met het representatieve en illusoire karakter van het theater. De
theatermakers brengen verschillende nieuwe media binnen in het theatrale
concept. Alhoewel deze theatervoorstellingen zich a-politiek opstellen, willen
ook zij een effect teweegbrengen bij hun toeschouwers. Dit effect op de
toeschouwer valt niet direct te herleiden tot een kritische houding tegenover de
inhoudelijke boodschap van de voorstelling, maar tot de confrontatie van de
toeschouwer met zijn ‘zelf’beeld.
Dit onderzoek heeft reeds verschillende keren aangemerkt dat ook zulk
zogenaamd a-politiek theater een politiek aspect kan bevatten. De vraag die ik
hierbij gesteld heb is: waaruit bestaat dit politieke aspect wanneer dit niet
287

Lehmann definieert deze voorstellingen als het post-dramatische theater. Ik verwijs
hiervoor naar zijn boek: Lehmann, H. Postdramatisches Theater.
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gezocht moet worden op inhoudelijk vlak maar op het esthetische vlak?
Lacans theorie over ‘de functie van het goede’ en ‘de functie van het schone’
geeft een analyse van de plaats die het kunstwerk in de confrontatie van de
toeschouwer met zichzelf kan innemen. Een kunstwerk, als ‘goed’, heeft door
zijn schoonheid, zijn esthetisch karakter, de mogelijkheid om een beeld te
schetsen over de economie van de goederen en objecten waarin we steeds
handelen. Het kan, los van welke inhoudelijke invulling, onze imaginaire
verhouding tegenover de goederen blootleggen. Het toont dat voorbij de
goederen het ultieme goed ligt waarnaar we verlangen. Het schone,
daarentegen, houdt ons als laatste barrière weg van dat ultieme goed dat ons als
subject constitueert, maar ook kan vernietigen: het object van verlangen. Een
theatervoorstelling kan als kunstwerk de verblindende en dodelijke werking van
het object van verlangen tonen zonder de toeschouwer er dodelijk door te
treffen. Door de werking van het verlangen in beelden te vatten legt het
kunstwerk, als ‘goed’, de misleiding van de economie van het goede (de
goederen) bloot. Het toont tevens dat we niet buiten deze economie kunnen
handelen. Het kunstwerk toont op die manier aan de toeschouwer zijn
imaginaire verhouding met het object van verlangen.
Het politieke moment in de voorstelling is het moment waarop de
toeschouwer geconfronteerd wordt met het gecastreerde beeld dat hij is.
Doordat zijn verhouding met het onmogelijke object van verlangen ‘kunstig’
wordt weergegeven, kan de toeschouwer zich eventjes in zijn verlangen ernaar
verliezen. Hiermee wordt duidelijk dat het theater, als kunstvorm, een stap
verder kan zetten. Het kan de toeschouwer een blik gunnen in de afgrond die
hem constitueert. Dit noem ik de politieke dimensie van het theater. Het theater
moet dit niet-te-verdragen bewustzijn een scène geven zodat de toeschouwer dit
initieel kan affirmeren om het daarna (gedeeltelijk) te verdringen of
fantasmatisch te bezetten. De structuur van de affirmatie heft de castratie niet
op. Ze toont de polymorf perverse structuur van het verlangen, die steeds
verdrongen aanwezig is. Dit tonen, de politieke dimensie van het theater een
scène geven, beschouw ik als een politieke act van de theatermaker.
Aan de hand van deze theorie heb ik Diep in het bos, Aars! en Asem
geanalyseerd. Vanuit inhoudelijk opzicht kunnen ze alle drie als ‘politiek
theater’ beschouwd worden. Ze behandelen het thema ‘seksueel misbruik van
kinderen’ in een periode die gedomineerd wordt door de zaak Dutroux. In Diep
in het bos is de relatie tussen de zaak Dutroux en de voorstelling zeer expliciet.
Deze theatervoorstelling heeft niet zomaar de ondertitel Dutroux-opera gekregen.
Diep in het bos handelt over de gekende gebeurtenissen van de zaak Dutroux. Ze
confronteert de toeschouwer met hoe hij deze zaak van dichtbij volgt en welk
standpunt hij ertegenover inneemt. Ook Asem confronteert de toeschouwer
expliciet met kindermisbruik, meer bepaald in familieverband. De voorstelling
toont hoe de daders en de slachtoffers zich tegenover dit misbruik positioneren.
Beide partijen krijgen de ruimte om hun daden te verantwoorden. De inhoud
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van deze voorstelling kan daarom niet verkeerd begrepen worden. Aars!
daarentegen is minder expliciet. De voorstelling brengt een kunstzinnige
interpretatie van het thema. Toch bestempel ik, ook vanuit een inhoudelijke
benadering, die voorstelling als politiek theater. Dit omwille van de politiekmaatschappelijke context waarin het stuk gecreëerd werd.
Alhoewel Diep in het bos, Aars! en Asem politiek theater genoemd mogen
worden, blijkt uit de analyse dat geen enkele van deze voorstellingen te
herleiden valt tot het politieke vormingstheater. Noch Diep in het bos, noch Aars!,
noch Asem heeft als uitgangspunt het publiek op inhoudelijk vlak ‘te vormen’.
De drie voorstellingen confronteren de toeschouwer, elk op een ander manier,
met zijn verhouding tot de zaak Dutroux of andere voorvallen van seksueel
misbruik. Diep in het bos, Aars! en Asem geven een kijk op het gebeuren, en
decentreren op die manier het ideologische beeld dat de pers aan de toeschouwer
heeft opgedrongen. Het zien van een esthetische representatie van zulk soort
misdrijven zet de toeschouwer aan om zijn verhouding er tegenover te
analyseren, om zijn standpunt, de positie die hij binnen het geheel heeft
ingenomen, kritisch te herdefiniëren.
Diep in het bos, Aars! en Asem tonen de toeschouwer in eerste instantie de
wrede realiteit van deze misbruikproblematiek. In tweede instantie wijzen deze
voorstellingen, op grond van de enscenering van deze problematiek, voorbij de
geaccepteerde politiek-maatschappelijke context. Ze bieden het publiek, ieder
op zijn eigen manier, een beeld aan van wat er verborgen zit achter de - door de
pers gemedieerde - context van de zaak Dutroux. Ze brengen een analyse van
deze problematiek op structuuranalytisch niveau. Ze geven met andere woorden
een scène aan ‘het politieke’ van deze context, aan de mogelijkheidsvoorwaarden
van het conflict, aan het ‘drama van verlangen’. Ze wijzen op de aanwezigheid
van een andere scène die de zichtbare scène stuurt en perverteert.
Diep in het bos behandelt de problematiek als een sprookje. Tijdens de eerste
scènes bevindt de toeschouwer zich op vertrouwd terrein. Als kind heeft hij
voldoende naar sprookjes geluisterd zodat de wreedheid die er tijdens de
voorstelling verteld wordt, niet zo bedreigend overkomt. Hij heeft geleerd dat in
elk sprookje alles opperbest eindigt. In de voorstelling moet het sprookje
langzaam wijken voor de realiteit, die minstens zo gruwelijk is. Het veilige
karakter valt weg. De toeschouwer heeft geen referentiekader meer van waaruit
hij deze gruwel kan bekijken. De laatste scènes tonen de wreedheid waarvan
sprake was in het begin van de voorstelling. Maar deze keer wordt
ontegensprekelijk geen sprookje meer verteld, maar de realiteit.
Door het gebeuren eerst als een sprookje voor te stellen krijgt de
toeschouwer de kans om mee te gaan in de enscenering. Het reële karakter van
het verhaal wordt slechts langzaam binnen gebracht met als hoogtepunt de
eindmonoloog van Meisken. Deze monoloog toont de grond van het vertelde
sprookje. Een schoon meisje verhaalt een gruwelijke en dodelijke confrontatie
tussen haar en de dader. Schoonheid en gruwel gaan er hand in hand. Deze
laatste scène is dan ook het politieke moment van deze voorstelling. Ze brengt
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een analyse van de structuur die tijdens de eerste scènes wordt opgebouwd. Ze
toont niet alleen de politieke dimensie van het sprookje maar ook van de zaak
Dutroux. Aan de basis van dit gebeuren ligt een polymorf pervers verlangen dat
bevredigd wil worden. De perverse dader neemt geen genoegen met een
fantasmatische bevrediging. De bevrediging moet reëel zijn, ten koste van de
slachtoffers.
Tijdens de analyse van Aars! heb ik reeds gesteld: Aars! begint waar Diep in
het bos eindigt. Er wordt in deze voorstelling geen sprookje verteld dat de
toeschouwer de tijd geeft om zich in te leven. De toeschouwer krijgt slechts één
beeld dat herkenbaar is: een gezin aan de keukentafel. Daarna, bij het
uitspreken van de eerste zin, wordt dit beeld verbrijzeld. De hele voorstelling is
een structuuranalytisch onderzoek van dit eerste beeld. De polymorf perverse
driften die in elk gezin verdrongen zijn, worden hier onverhuld geënsceneerd.
Aars! geeft een scène aan het dodelijke karakter van de lusteconomie. Deze
voorstelling ensceneert het beeld van een samenleving waarin de driften niet
verdrongen worden. Dat zo’n samenleving regelrecht op zijn vernietiging afgaat
wordt duidelijk getoond. In Aars! wordt de politieke dimensie van het theater
onverbloemd geënsceneerd. Uit de receptie van deze voorstelling blijkt dat een
ondubbelzinnig te interpreteren, rechtstreekse confrontatie met de grond van de
problematiek ervoor zorgt dat veel toeschouwers afhaken. Het ontbreken van
een expliciet en herkenbaar kader van waaruit de toeschouwer de voorstelling
kan vatten, heeft volgens mij hiertoe bijgedragen.
Asem is Pervevals antwoord op de negatieve reacties van het publiek op de
voorstelling Aars!. Het brengt dan ook een duidelijk herkenbaar verhaal over
seksueel misbruik. Toch gaan de makers de confrontatie met de toeschouwers
niet uit de weg. Meer nog, de voyeuristische positie die elke toeschouwer
inneemt, krijgt in Asem een centrale plaats. Dit wordt duidelijk gemaakt via het
enige decorstuk, een zware glasplaat die de acteurs moeten rechthouden. Deze
plaat laat de toeschouwer toe om alles te zien. Geen enkel obstakel staat het
kijken in de weg. Dit aangeboden beeld wijst de toeschouwer op het genot dat
hij ervaart bij het - obstakelloos - bekijken van een schoon maar gruwelijk
beeld. Het wijst hem ook op zijn zoektocht naar het beeld achter dit
geënsceneerde beeld.
Asem is niet de enige voorstelling die aandacht heeft voor het kijkgedrag van
toeschouwers. Alle drie de besproken voorstellingen houden de toeschouwer een
spiegel voor en tonen hem het genot dat hij eraan kan beleven. Als toeschouwer
neem je steeds een dubbele positie in. Enerzijds ben je een ‘toeschouwer’ die op
zoek is naar meer nieuws, naar de waarheid ‘achter’ het gerepresenteerde verhaal.
Anderzijds word je bevestigd in je gedaante als niet-slachtoffer die meeleeft met
de slachtoffers/helden op de scène. Beide posities leveren genot op bij het kijken
naar een voorstelling. Het is precies dit kijkgenot waar de media al jaren op
inspelen. Niet alleen in Asem en Diep in het bos, maar ook in Aars! wordt dit
kijkgenot op de korrel genomen. De voorstelling confronteert de toeschouwer
met de manier waarop hij zich tegenover dit hele gebeuren - de zaak Dutroux en
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de representatie ervan in de pers - positioneert. Als toeschouwer botst hij met de
onmogelijkheid om zijn verlangen - een verlangen naar meer nieuws, naar de
waarheid, naar meer beelden - te bevredigen. De toeschouwer wordt zich niet
alleen bewust van het object van verlangen van de personages, maar ook via
identificatie en confrontatie, met zijn object van verlangen. Op die manier zetten
de voorstellingen de comfortabele, schijnbaar objectieve positie van de
toeschouwer (zowel in het theater als erbuiten) wankel.
De toeschouwer wordt in eerste instantie geconfronteerd met het thema
seksueel misbruik van kinderen, in tweede instantie met wie hij is. De als
toeschouwer ingenomen comfortabele ’buiten’positie, is niet zo ‘buiten’ als hij
zou willen dat die is. Hij is van meet af aan betrokken partij. Tijdens de eerste
imaginaire identificatie met de held of één van de personages interioriseert de
toeschouwer het beeld van de ander. Deze herkenning en interiorisering van het
beeld laat de toeschouwer toe om zijn imaginaire verhouding tegenover de
voorstelling te verstevigen. Wanneer een voorstelling hem niet uit deze duele
positie brengt, kan er geen sprake zijn van een decentrering van de toeschouwer.
Wanneer een theatervoorstelling niet verder gaat dan enkel een ideaal
spiegelbeeld aan te bieden, dan wordt de politieke dimensie binnen de
voorstelling afgedekt. Dit is bij geen enkel van de drie voorstellingen het geval.
Alle drie gaan ze een stap verder en confronteren ze de toeschouwer met zijn
imaginaire identificatie met het ideaalbeeld en met zijn fantasmatische omgang
met het object van verlangen. Pas wanneer deze confrontatie aanwezig is, kan er
sprake zijn van decentrering van de toeschouwer. Het doorbreken van zo’n
duele, imaginaire verhouding tast de positie van de toeschouwer aan, en wijst
hem op zijn ‘eigen’ drama van het verlangen.
Diep in het bos, Aars! en Asem bieden elk op een verschillende manier een
beeld aan waarmee de toeschouwer zich niet compleet kan identificeren of
verzoenen. Geen enkele van deze voorstellingen toont, of heeft de pretentie, de
waarheid achter de zaak Dutroux te tonen. Elk toont een deelaspect van de
gruwel van misbruik. In het begin van de voorstelling krijgen we een schoon
beeld te zien dat nog herkenbaar is. Daarna wordt dit beeld misvormd en
verbrijzeld. Deze vervormde schoonheid toont het spel van beelden en
betekenaars waaruit de voorstelling bestaat. Deze betekenaars cirkelen rond het
vernietigende object van verlangen en vormen een laatste barrière. Een
theatervoorstelling biedt een scène waarop het fatale karakter van het verlangen
een plaats kan krijgen. Ze toont ons de fantasmatische constructies die wij rond
dit object van verlangen creëren.
Alle drie de voorstellingen vertrekken van een herkenbaar beeld dat ofwel
langzaam - bij Diep in het bos en Asem - of wel onmiddellijk - bij Aars!
ontmanteld wordt tot een reeks van beelden en betekenaars die de grond van het
herkenbaar beeld blootleggen. De politieke dimensie van het theater houdt een -

263

D E POLITIEKE DIMENSIE VAN HET THEATER

weliswaar omgekeerde - anamorfotische ervaring in voor de toeschouwer.288 Deze
ervaring is een vervreemdende schoonheidservaring. Ze legt via beelden en
betekenaars de imaginaire omgang van het subject met zijn tekort bloot, maar
toont tevens dat het onmogelijk is om uit die imaginaire verhouding te
ontsnappen.
Kortom: een ‘politieke’ theatervoorstelling brengt een structuuranalytische
benadering van het subject. Tevens bevestigt deze benadering de structuur
waarin het subject is ingeschreven. De politieke dimensie van het theater zet de
subjectpositie van de toeschouwer wankel door hem te bevestigen in de wankele
positie waarin hij altijd al zit. Het politieke theater moet de toeschouwer wijzen
op het verlangen dat zijn positie bepaalt en op het onbevredigbaar karakter van
dat verlangen.

288

Bij een spiegelanamorfose ziet de toeschouwer eerst de vlekken, pas daarna ziet hij,
vanuit een bepaalde hoek, het schone beeld in de spiegel opduiken.
Wanneer Lacan in zijn les van 15 juni 1960 spreekt over Antigone, duidt hij op de
gelijkenis tussen de ervaring van de toeschouwer tegenover een tragedie - meer bepaald Antigone
- en die tegenover een spiegelanamorfose (Lacan 1986: 318).
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Summary
I

n the last few years, the relationship between theatre and politics has
witnessed increased critical attention. More and more often, the political
contexts of performances receive articulation by producers, directors and critics.
Nevertheless, there is a general perception that the discussion of the political
dimension of theatre ought not to become a repetition of the debates during the
rise of the social-didactic variant of theatrical performance called
"Vormingstheater" in Belgium and the Netherlands. The relation between
politics and theatre must be reconceived in a new manner and in a broader
context. The political dimension of theatre should not be restricted to the purely
ideological requirements of the context. In order to arrive at a more
comprehensive perspective on the relationship between theatre and politics, this
dissertation reviews the articulation of the political in the "Vormingstheater",
analyzing the discussion in the light of Althusser’s theory. The distinction he
makes between the concepts ideology and ideologies, and his theory about
materislistic theatre, clarify the problem of the openly ideological character of
the ‘Vormingstheater’. In his theory concerning political regimes, Claude Lefort
makes a distinction between politics and the politicali. When applied to drama,
this distinction enables us to make a thorough, formal analysis of political
theatre, beyond any ideology .
Lefort defines ‘the political’ as the condition of possibility of politics.
This definition points at the irreconcilable conflict which lies at the heart of any
political act, hence also political theatre. The human aspect, the motives of
rulers or the people, is not the focus of Lefort’s inquiry. His theory of the
political does not afford us the means to analyze the relationship between the
characters, between the spectator and the performance, between the director and
the performance in greater detail. That is why this dissertation resorts to the
psychoanalytical theory of Freud and Lacan, which offer the tools to analyze
these relationships.
Neither Freud nor Lacan can be called a political author; but neither are
they a-political. Freud wrote several essays about the social development of a
society, in which he investigates the conditions of possibility of social
interaction. He describes the variety of individual and collective processes which
are operative in society. The comparison between Freud’s analyses of the social
and Leforts analysis of the political gives a comparable result. Both theories
argue that an irreconcilable contradiction is the condition of possibility of a
society. Freud goes even further than Lefort. On the level of the individual
subject, he regards the irreconcilable conflict as inherent to the operation of the
human psyche.
In contradistinction to Freud, Lacan’s oeuvre does not contain political
texts. He fails to make a distinction between the individual and the collective.
The political aspect of his theory lies in his theory of the subject. Like Freud,
Lacan gives the irreconcilable conflict – which he names ‘castration’ – a central
role in his theory of the subject. The conflict is the condition of possibility for
the genesis of the subject. Indeed, the conflict constitutes the subject. The
subject will always desire to resolve the conflict, but the resolution of the
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conflict would mean the death of the subject. Lacan refers to this situation as
‘the drama of desire.’
By means of the theories of Yannis Stavrakakis and Slavoj Žižek, the
relationship between psychoanalysis and politics is given further definition. Both
authors emphasize ‘the political’ in Lacan’s works. From this perspective
Stavrakakis pleads for a radical democracy. From Žižek, one may derive an
anlysis of the concept of ideology which offers a criticism of Althusser’s. In The
Threshold of the Visible World, Kaja Silverman, in line with her interpretation of
Lacan, presents a theory about political cinema and photography. Her
conclusions are scrutinized in the light of Lacan’s theory of the mirror stage and
the gaze.
To make a link with drama, the argument turns to Herbert Blau,
Antonin Artaud and Jacques Derrida’s essay on Artaud. Artaud’s theory of
theatre situates itself on the boundary of theatre as a medium of representation.
Both Artaud and Blau point to the existence of an other scene which is inherent
to theatre but which escapes in the act of representation. The notion of an ‘other
scene’ is important in the texts of Freud and Lacan. Thus psychoanalytic theory
helps to analyze one of the basic characteristics of drama – an always absent but
determining scene. For Freud the ‘andere Schauplatz’ is the unconscious. A piece
of theatre which shows the conflict between a conscious and an unconscious
impulse is named psychopathological drama by Freud. Lacan also uses the
notion of ‘l’autre scène’ but adds that the unconscious is structured like a
language. According to Lacan theatre serves to represent the world. In its
representation it shows the presence of an unrepresentable object. It
demonstrates that an object of desire is prior to any representation – an object
which can only show itself in a phantasmatic staging, an object which can never
be really captured. This also means that the subject can never satisfy his desire.
The political dimension of contemporary theatre shows itself precisely in the
staging of the drama of desiring. This staging confronts the spectator with the
non-satisfiable nature of his desire. This confrontation, which may have a
decentring or perverting influence on the spectator, is precisely the political
dimension of theatre.
The political dimension of theatre, or "the politics" of drama, as
proposed here, differs from a plainly ideological dimension because it attempts
to bring into view the fundamental conflict, the other scene, which gives shape
and form to the performance. In other words: the political dimension of theatre
is sought in the "drama of desire" (Lacan’s term) which is the ground of any plot
or structure of subjectivity. Such an analysis of the relationship between politics
and theatre does not replace an inquiry into historical political contexts.
However, it brings out and articulates the fundamental issue in that context.
By means of the analysis of three contemporary theatrical productions:
Diep in het Bos, Aars! and Asem, this theory is applied and refined. The
productions were the product of a specific socio-political context: the Dutroux
case. They either relate directly to this case (Diep in het Bos) or treat the theme of
child abuse (Aars!, Asem). This case of pedophilia and child murder has deeply
affected the Belgian population. The context of these productions has been
central to their reception.
The productions are first analyzed in detail as stage performances. Then
the specific aspects of each performance is analyzed. In the analysis of Diep in het
Bos, the fairytale character of the production is approached by means of the
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theory of Bruno Bettelheim. The characteristics of this production are compared
with those of the ‘Vormingstheater’ of the ‘70’s. The makers call the theatre
production Aars!, a recreation of the Oresteia, ‘a utopian, ideological’
production. By means of Lefort, this political aspect is scrutinized. The notions
‘utopia’ and ‘ideology’ are tried for their political dimension. Aars! Proves to be
anatomical or structural-analytical theatre. The performance does not only
puncture the illusion of the story (there is no longer anything resembling a plot
or the creation of suspense), it offers an analysis of theatre as a medium of
representation. In other words: the performance offers itself as representation.
Asem is what the director Luk Perceval calls ‘theatre of conflict’. The
performance places the spectator in a situation of conflict with his previous
position. It demonstrates that a spectator, owing to his identification with a
character on stage, may be decentered, or, in other words, how a spectator comes
to confront his desire which he has given phantasmatic shape. The analysis of
these three performances shows how each performance approaches the
spectatorship in a different way, and emphasizes the political dimension of these
performances.
In L’éthique de la psychanalyse Lacan brings out the deceptive character of
the good and the beautiful. Applying this insight to the three performances
under analysis, theatre shows itself as a medium which provides a material stage
for the deception of the good and the beautiful. Owing to its aesthetic character,
theatre can bring out that deception, so that it also brings out the ‘drama of
desiring,’ the basic conflict within the performance, which is also its political
dimension. Theatre shows itself as a form of art which takes its aesthetic, and
hence its political dimension, seriously indeed.
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