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Eindelijk wetenschappelijke filosofie die zich interesseert voor de danskunst.

Hans van Manen 

Nul doute que le rapport des corps entre eux dans la danse est très difficile à penser, mais 
c’est un bon test pour interroger le rapport en général.

(“Het is beslist zeker dat de relatie van de lichamen onderling in de dans zeer 
moeilijk te denken is, maar het is een goede test om de relatie in het algemeen te 
ondervragen.”)

Jean-Luc Nancy 
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INLEIDING 

Naar een filosofie van lichamelijke verbondenheid 
in de danskunst
 

Op het podium staan zeven dansers. Zes daarvan zijn een groep, iets naar links, 
de zevende staat een paar passen naar rechts, alleen. Ze dragen allen huidkleurige 
catsuits, mannen en vrouwen. De groep beweegt ritmisch, vloeiend, schokkerig, 
trillend, zonder zich te verplaatsen. Hoofden draaien, armen zwaaien, benen 
stappen. Er gaan monden open, handen versterken een geluidloos schreeuwen. 
Bewegen, stil, bewegen, stil. Ze horen duidelijk bij elkaar, maar lijken alle contact 
ook verloren te zijn. Een vreemd gevoel. De danseres rechts staat half gebukt, haar 
kromgebogen handen naar voren. Soms beweegt ze wat op en neer door haar knie-
en, maakt loopbewegingen op de plaats. Ze zingt, spreekt, niet zelf, maar duidelijk 
play-backend op de stem van een voice-over. Flarden van tekst komen bij me door: 
“… and when we come home, we put the curtains down … sure that the TV is on … from 
off to on, off to on, off to on …”. Ineens vallen me de ogen op: ze lijken blauwgrijs op 
te lichten, met pupillen als spleetjes. Zijn het aliens? Een soort menswezens die van 
elkaar en ons vervreemd zijn? Ik voel mezelf slikken, mijn lijf van die kleine schok-
jes maken. Plotseling schieten tranen in mijn ogen. Stiekem, zo midden in een zaal 
met mensen. Is het verdriet, geluk, beide? Het stuk heet Sara, van de Israëlische 
choreografe Sharon Eyal en haar artistieke partner Gai Behar. De muziek is van Ori 
Lichtik, DJ, drummer en composer, met wie de makers vaker samenwerken.1 Zo 
stond het in het programmaboekje van het Nederlands Dans Theater 2, die donder-
dagavond 23 mei 2013 in Stadsschouwburg Nijmegen. Het stuk is overweldigend. 

Wat gebeurt er bij zo’n werk als Sara? Hoe verhouden de lichamen zich tot 
elkaar, van de dansers onderling of van hen met het publiek? Er vonkt iets tussen de 
dansers, dat is duidelijk, en die vonk slaat ook over op de mensen in de zaal. Maar 

1 Voor een korte impressie van het werk Sara (2013) van Eyal en Behar, zie: http://www.ndt.nl/balletten/95
 Ik kies bewust voor een voorbeeld van twee buitenlandse dansmakers die niet in mijn onderzoek 

betrokken zijn. Want hoewel ik bij bepaalde creaties van de choreografen uit mijn onderzoek ook 
dergelijke ervaringen heb, is het niet mijn bedoeling om hier eventuele persoonlijke voorkeuren naar 
voren te laten komen. Sharon Eyal (1971) danste achttien jaar bij Batsheva Dance Company in Tel-
Aviv, Israël. Al vroeg in haar carrière begon zij met choreograferen. Sinds 2005 werkt ze samen met 
Gai Behar (1977). Hij heeft zijn wortels in de underground muziek en de art-scene in Israël. Eyal en 
Behar maakten samen al diverse choreografieën voor zowel Batsheva Dance Company, als andere 
internationale gezelschappen.
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hoe kunnen zeven verschillende dansers op het podium bewegen, ogenschijnlijk 
los van elkaar, eenzaam en verdrietig, en tegelijk iets met elkaar delen, liefdevol? De 
wanhoop van de dansers lijkt evengoed hoop te geven. Hoe doen de danskunste-
naars dat? Hoe werkt dat? Als iemand het kan uitleggen, zijn het de choreografen 
wel. Wat vertellen zij erover vanuit de praktijk van de danskunst, en met een liefde 
tot wijsheid? En hoe verhoudt zich dat tot wat filosofen erover schrijven?

Filosofie en dans, daar gaat dit proefschrift over. Het thema ervan is het filosofische 
vraagstuk van intercorporaliteit in de context van de hedendaagse danskunstprak-
tijk. Gaandeweg het onderzoek krijgt de probleemstelling scherpere contouren. 
Daarbij begrijp ik de term ‘intercorporaliteit’ om te beginnen zo letterlijk mogelijk 
als ‘tussenlichamelijkheid’, dat is als samenstelling van de woorden ‘tussen’ (inter) 
en ‘lichamelijkheid’ (corporaliteit). Met andere woorden: waar het in dit onderzoek 
om draait, is de filosofische vraag naar de verhouding of relatie tussen lichamen in 
de hedendaagse danskunstpraktijk. De term ‘intercorporaliteit’ vormt hierbij een 
werkbegrip dat in de loop van het onderzoek nadere invulling krijgt. Het te ontwik-
kelen concept wordt echter niet ‘vastgesteld’, in hokjes geplaatst of geïdentificeerd. 
Het is veranderlijk, onderhevig aan verschuivingen, en net als lichamen in de 
danskunst zelf in beweging. Het uiteindelijke resultaat staat daarom ‘per definitie’ 
open voor dialoog en discussie.

Volgens mij doet zich een belangrijke gegevenheid voor in de relatie van licha-
men onderling in de danskunst. Ik vermoed namelijk dat er een diepe verbonden-
heid is, een verhouding tussen mensen op het meest fundamentele, primordiale 
niveau. Die lichamelijke verbondenheid is dan meer dan alleen een relatie tussen 
lichamen, als min of meer neutrale betrekking. Het gaat over saamhorigheid, een 
lichamelijk bij elkaar horen. Er is het lichamelijk op elkaar reageren, het vormen 
van een geheel. Het lijkt erop dat de danskunst om een diep relationeel denken 
van ons lichamelijk samenzijn vraagt. Maar hoe zit dit precies in filosofische zin? 
Zijn de lichamen van dansers vooral een groep, een eenheid op dat dieperliggen-
de niveau? Of zijn ze in eerste instantie individuen, verschillende lichamen los 
van elkaar? Mij lijken beide opties niet helemaal te kloppen. Mijn vermoeden is 
dat dansers, mensen ook, op het meest fundamentele lichamelijke niveau beide 
tegelijk zijn. Dat wil zeggen: geen of/of-, maar en/en-denken. De relatie tussen de 
lichamen is dan primordiaal, en de eenheid en veelheid van lichamen zijn beide 
het geval. Soms krijgt de eenheid het overwicht en soms de veelheid, maar die 
onderliggende dynamiek is er altijd en kan niet worden opgeheven. Dit behoeft 
echter nader onderzoek, want de vraag is hoe we die lichamelijke verbondenheid 
dan filosofisch moeten begrijpen. 
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Daar komt bij dat de lichamelijke verbondenheid zich in verschillende 
modaliteiten kan voordoen. Er is een fysieke, stoffelijke modaliteit, als lichamen 
bijvoorbeeld tegen elkaar aan botsen alsof het dingen zijn. En er is de modaliteit 
die te maken heeft met het gevoel en de gewaarwording in de verhouding van 
lichamen onderling. Mijn indruk is dat beide aspecten er bij het vraagstuk van 
intercorporaliteit toe doen en dat ze bovendien niet los van elkaar bestaan. Zo is er 
enerzijds een relatie tussen materiële lichamen, een lichamelijke samen-‘zijn’ in 
de danskunst, dat gepaard kan gaan met een gevoel. En anderzijds is er het  gevoel, 
waardoor de relatie tussen de materiële lichamen zich pas laat signaleren. Tezamen 
zijn materie en gevoel dan constitutief voor de diepe lichamelijke verbondenheid in 
de danskunst. Maar klopt dat? En als dat zo is, hoe moeten we de beide aspecten in 
hun onderlinge samenhang dan denken?

Wat is, tenslotte, de reikwijdte van mijn onderzoek? Het onderzoek gaat over 
verhoudingen van intercorporaliteit in de danskunst, maar welke precies? We kun-
nen immers verschillende verhoudingen van intercorporaliteit onderscheiden: de 
relatie tussen choreograaf en dansers, tussen dansers onderling, tussen dansers en 
publiek, en zelfs tussen het publiek onderling. Op voorhand wil ik daar echter geen 
keuzes in maken. Ik begin met het openhouden van alle vier de mogelijkheden. Dit 
filosofische onderzoek moet derhalve uitwijzen waar de focus uiteindelijk op komt 
te liggen. 

Dat brengt me bij de centrale vraag van dit onderzoek: hoe kun je de relatie 
tussen lichamen – ofwel ‘intercorporaliteit’ – in de context van de hedendaagse 
danskunstpraktijk filosofisch begrijpen? Het mag duidelijk zijn dat dit onderzoek 
een fundamenteel karakter heeft, omdat ik met die vraag insteek op een ontologisch 
en esthetisch denken van de relatie tussen lichamen in de danskunst.2 

Voor een juist begrip van de centrale thematiek is het zaak de gehanteerde termi-
nologie direct op twee punten nader toe te lichten. Ten eerste: ‘intercorporaliteit’ 
als filosofisch werkbegrip vormt, zoals duidelijk is, het hart van het onderzoek. Ik 
ontleen dit begrip aan het werk van de filosoof Merleau-Ponty. Hij is degene die 
deze term in zijn postuum gepubliceerde werk Le visible et l’invisibe (1964) heeft 
geïntroduceerd. Merleau-Ponty geeft er echter een specifieke invulling aan die 
filosofische discussie oproept, wat een belangrijke aanleiding voor mijn onderzoek 
is. Daar kom ik in dit proefschrift uitgebreid op terug. Voor nu gaat het erom vast 

2 ‘Ontologie’ [leer van het zijn] is gevormd van het Grieks on (2e naamval ontos), tegenwoordig deel-
woord van eimi [ik ben], en -logie, van logos [woord, leer]. ‘Esthetica’ is afgeleid van het Griekse woord 
aisthèsis [o.a. zintuiglijke gewaarwording, gevoel]. Zie bijvoorbeeld: Van Veen & Van der Sijs, 1997.
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te stellen dat ik de term ‘intercorporaliteit’ weliswaar overneem van Merleau-Ponty, 
maar er uiteindelijk een eigen invulling aan geef. 

Het tweede punt betreft de gebruikte terminologie van de ‘hedendaagse 
danskunstpraktijk’: onder ‘danskunst’3 worden in dit onderzoek die vormen 
van ‘dans’ verstaan, waarbij een choreograaf/dansmaker als danskunstenaar 
verantwoordelijk is voor het maakproces4. Daarbij wordt uitgegaan van een brede 
opvatting van ‘danskunst’, dat wil zeggen: van klassiek ballet, via moderne dans tot 
urban dance en meer conceptuele dans. De toevoeging van het woord ‘-praktijk’ in 
‘danskunstpraktijk’ geeft aan dat het filosofische vraagstuk van intercorporaliteit 
betrekking heeft op de toepassing en uitoefening van de danskunst. Anders gezegd: 
het onderzoek vindt, zo veel mogelijk, in en vanuit die praktijk plaats. Met ‘heden-
daags’ wordt bedoeld: die danskunst die ‘tegenwoordig’ wordt gemaakt en/of in de 
theaters wordt geprogrammeerd. Verder vallen andere, niet-kunstzinnige vormen 
van dans (bijvoorbeeld folkloristische dans of dance events) buiten het kader van dit 
onderzoek. En dat geldt ook voor andersoortige contexten of praktijken dan die van 
de dans(kunst), waar de relatie tussen lichamen een rol speelt, zoals arbeid, sport, 
seksualiteit, maar ook beeldend kunst, muziek, enzovoort.

Danskunst is volgens mij een uitgesproken voorbeeld van een praktijk waarin 
intercorporaliteit aan de orde is. De kunstvorm van de dans is immers bij uitstek 
een lichamelijke aangelegenheid. Dat geldt op een bepaalde manier ook voor de 
andere kunsten, zoals muziek, beeldende kunst of schrijven. Maar fundamenteel 
voor de danskunst is de lichamelijke actie en het is in die zin dat danskunst fysiek 
van aard is. Anders dan bijvoorbeeld in de muziekkunst, waar de bewegingen van 
de spelers de muziek tot gevolg hebben, geldt bij danskunst dat de lichamelijke 

3 Ik ga in dit onderzoek niet in op de filosofisch-conceptuele vraag wat precies wel of niet onder het 
begrip ‘danskunst’ begrepen moet worden. Dat zou een apart onderzoek betekenen. Het vertrek-
punt is hier mijn persoonlijke notie van wat in het alledaagse taalgebruik onder danskunst wordt 
verstaan (zonder ook die verder te onderzoeken). Daarbij is er wat mij betreft altijd ook een cho-
reograaf of dansmaker in het spel, als een noodzakelijke voorwaarde voor de danskunst. Voor een 
nadere filosofische analyse van het begrip ‘dans(kunst)’ verwijs ik naar allerlei werk op dit gebied 
van vooral Angelsaksische signatuur (Beardsley, 1982; Carroll & Banes, 1982; Copeland & Cohen, 
1983; Sheets-Johnstone, 1984; McFee,1992; Sparshott, 1995; Scott, 1997; Carroll, 2003; Davies, 2011; 
McFee, 2011; McFee, 2013).

4 Volgens Preston-Dunlop (1998; 2000) is het problematisch om het perspectief van creatie bij het 
maken van  een danswerk te koppelen aan de rol van de choreograaf. Dit is wat er volgens haar 
traditioneel gebeurt. In plaats daarvan gaat zij uit van een triadisch perspectief op de praktijk van de 
danskunst, waarbij de drie perspectieven van creatie, performance en receptie door alle betrokkenen, 
de choreografen, de dansers en het publiek, afwisselend kunnen worden ingenomen. Maar hoewel 
Preston-Dunlop hier op een terecht punt wijst, leert de praktijk van de danskunst ook dat er in de 
meeste gevallen een speciale rol in het maakproces voor de choreograaf is weggelegd. Deze alledaag-
se gang van zaken in de wereld van de danskunst vormt het leidend principe voor wat ik hier onder 
danskunst versta.  
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bewegingen de danskunst zelf uitmaken (McFee, 2011; McFee, 2013).5 Tegelijk is 
men in de danskunst vooral ook samen aan het werk. Dansmakers en dansers, 
dansers onderling, dansers en publiek en zelfs het publiek onderling dat naar een 
dansvoorstelling kijkt, verhouden zich altijd ook lichamelijk tot elkaar. Er is dus een 
relatie tussen lichamen aan de orde. Maar hoe valt die onderlinge relatie filosofisch 
te begrijpen? Tot nog toe ontbreekt het aan een gedegen doordenking en filosofische 
onderbouwing van intercorporaliteit in de hedendaagse danskunstpraktijk, terwijl 
de relatie tussen lichamen constituerend is voor deze kunstdiscipline.6 Ik ga dan 
ook op zoek naar een (dynamische) invulling van het concept ‘intercorporaliteit’. 
Daarbij komen de genoemde deelproblemen van de eenheid en/of veelheid van 
lichamen, de verhouding van het materiële en gevoelsmatige aspect van de relatie 
tussen lichamen, en de van toepassing zijnde verhoudingen van intercorporaliteit 
successievelijk aan de orde. Van meet af aan gebeurt dat in de context van de dans-
kunst, omdat juist de kunsten en in het bijzonder deze kunstvorm in staat zijn die 
diepere lagen van onze lichamelijke bestaanswijze aan te boren. Dat blijkt ook uit de 
filosofische verhalen en denkbeelden van mijn ‘gesprekspartners’ in dit onderzoek.

Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag, doe ik onderzoek naar de filosofische 
verhalen van verschillende toonaangevende choreografen en dansmakers in Neder-
land en de denkbeelden van drie filosofische kopstukken uit Frankrijk. Met andere 
woorden: ik doe een combinatieonderzoek van veldwerk en literatuurstudie.

Bij het filosofisch veldwerk heb ik gekozen voor een op (dans)kunst gebaseerd 
onderzoek of arts-based research, met een narratieve inslag. Ik ben op zoek gegaan 
naar de verhalen van dertien toonaangevende choreografen en dansmakers7 in 
Nederland, te weten: Hans van Manen (choreograaf), Pauline de Groot (choreo-

5 Ik baseer me bij dit punt op het werk van McFee (2011; 2013). Tegelijk ben ik me ervan bewust dat 
er een uitgebreide conceptuele analyse mogelijk is naar het onderscheid tussen begrippen als licha-
melijke of fysieke actie dan wel handeling (action) en lichamelijke beweging (movement). Naar mijn 
weten is de Engelse filosoof David Best met onder meer zijn boek Philosophy and Human Movement 
(1978) de eerste die hier in de hedendaagse Westerse filosofie serieus werk van heeft gemaakt.

6 Volgens de Engelse filosoof Sparshott, in zijn artikel ‘The Future of Dance Aesthetics’ (1993, p. 232 
e.v.), lijkt het thema van lichamelijkheid (corporeality) ook de meeste vitale bekommernis van een 
denken over dans te zijn. Dat geldt volgens mij nog onverminderd. In mijn filosofische onderzoek 
concentreer ik me daarbij meer specifiek op het vraagstuk van intercorporaliteit of ‘tussenlichamelijk-
heid’ in de danskunst.  

7 In de formulering van de oorspronkelijke onderzoeksvraag is een terminologisch onderscheid 
gemaakt tussen choreograaf en dansmaker, omdat beide termen in de praktijk van de danskunst 
gebruikt worden en sommigen van de betreffende danskunstenaars een voorkeur voor een van beide 
termen lijken te hebben. Met deze formulering wordt daar zo veel mogelijk recht aan gedaan. In dit 
proefschrift worden beide termen omwille van de leesbaarheid echter door elkaar gebruikt, waarbij 
meestal wordt gesproken van ‘choreografen’.
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graaf, docent), Conny Janssen (choreograaf, artistiek leider Conny Janssen Danst), 
Rudi van Dantzig (was choreograaf, artistiek leider van Het Nationale Ballet, en 
schrijver), Krisztina de Châtel (choreograaf, voormalig artistiek leider Dansgroep 
Krisztina de Châtel en Dansgroep Amsterdam), Marco Gerris (choreograaf, artis-
tiek directeur ISH, performer), Nita Liem (choreograaf, lid van de artistieke staf van 
Don’t Hit Mama), Ed Wubbe (choreograaf, directeur Scapino Ballet Rotterdam), 
Ted Brandsen (choreograaf, artistiek directeur Het Nationale Ballet), Nanine Lin-
ning (choreograaf, artistiek directeur Dance Company Nanine Linning/Theater 
Heidelberg, danseres), Nicole Beutler (choreograaf, artistiek leider NBprojects, 
beeldend kunstenaar), Erik Kaiel (choreograaf, artistiek directeur Archeopteryx 8, 
danser) en Toer van Schayk (choreograaf, decor- en kostuumontwerper, beeldend 
kunstenaar). De vraag is: wat vertellen die dertien choreografen over de kwestie van 
intercorporaliteit in de hedendaagse danskunstpraktijk? 

Voor de filosofische literatuurstudie heb ik me gericht op de denkbeelden van 
drie kopstukken van de hedendaagse westerse filosofie, te weten: de Franse denkers 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), Jean-Luc Nancy (1940-) en Jean-François Lyo-
tard (1924-1998). Wat zijn hun opvattingen met betrekking tot de centrale kwestie? 
En er is nog de laatste deelvraag van dit combinatieonderzoek, namelijk: wat zijn 
de belangrijkste verschillen en overeenkomsten in filosofische opvattingen over het 
centrale vraagstuk tussen de choreografen en de filosofen (zowel binnen de beide 
groepen als ertussen)? 

De keus voor een combinatieonderzoek van veldwerk en literatuurstudie is ge-
maakt, omdat ik denk dat alleen een dergelijk onderzoek de ontwikkeling van een 
filosofie van lichamelijke verbondenheid in de context van de danskunstpraktijk op 
een verantwoorde wijze mogelijk maakt. Immers, door ook filosofisch onderzoek 
in de praktijk van de danskunst te doen, valt er met recht een uitspraak te doen 
over de centrale kwestie van intercorporaliteit. Het veldwerk draagt bij aan een 
verrijking van de filosofische reflectie, die uitgaat van de ervaren praktijk. Dat is 
een onmisbaar onderdeel van het onderzoek, omdat ik het denken van de makers 
ook als een vorm van filosoferen beschouw. Maar omgekeerd: alleen door een 
filosofische literatuurstudie te doen, wordt ook bijgedragen aan een verdieping van 
de reflectie van de danskunstenaars, uitgaande van de theorie. In dit proefschrift 
probeer ik de filosofische opvattingen over intercorporaliteit in de danskunst van 
‘dansers en denkers’ zodoende, waar mogelijk, bij elkaar te brengen.

Tussen de filosofische literatuurstudie (theorie) en het veldwerk (empirie) 
geldt een verhouding, waarin geen van beide dominant is. Ik begrijp die verhou-
ding namelijk niet op zo’n manier dat de theorie als structurerend raamwerk voor 
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de empirie fungeert, maar, in navolging van Clandinin & Connelly (2000): “(…) 
als een soort conversatie tussen theorie en leven of, tenminste, tussen theorie en 
de verhalen van het leven inbegrepen in het onderzoek” (p. 41).8 Met het begrip 
‘conversatie’ doel ik hier op een ‘omgang’ van gelijkwaardigheid tussen de door 
mij gekozen benaderingen van filosofische literatuurstudie en veldwerk, of, in de 
woorden van Clandinin & Connelly, tussen ‘theorie’ en ‘verhalen van het leven’. Een 
dergelijk onderzoek is in de filosofie niet gangbaar. Deze aanpak biedt echter de 
mogelijkheid om een filosofie van lichamelijke verbondenheid in de context van de 
hedendaagse danskunst te ontwikkelen, die de betreffende praktijk daadwerkelijk 
serieus neemt en daarmee ook tot een beter filosofisch resultaat leidt. Daarnaast 
is de kans groter dat de uitkomst van het onderzoek zo ook meer betekenis heeft 
voor die praktijk. Het onderzoek heeft dus een dialogisch karakter: er wordt zowel 
naar danskunstenaars als naar filosofen ‘geluisterd’. Dit levert het meervoudige 
perspectief op van de choreografen en filosofen, dat wil zeggen: de belangrijkste 
verschillen en overeenkomsten in hun filosofische opvattingen over het vraagstuk 
van intercorporaliteit in de hedendaagse danskunstpraktijk. 

Er is gesproken met verschillende toonaangevende choreografen in Nederland, 
omdat zij ervaringsdeskundigen zijn op het terrein van de hedendaagse dans-
kunstpraktijk. Als professionele danskunstenaars zijn zij thuis in het werken met 
dansers en kunnen ze met (praktijk)kennis van zaken vertellen over de kwestie van 
intercorporaliteit. Het werkveld waarin zij opereren heeft een zeer internationaal 
karakter, dus het volstaat om met choreografen in Nederland te spreken. Daarnaast 
heb ik bij de keus voor de choreografen met wie de gesprekken gevoerd zijn, reke-
ning gehouden met een variatie aan leeftijdsverschillen en de dansgenres waarin ze 
actief zijn. Voor een uitgebreidere beschrijving en verantwoording van de selectie 
van die onderzoeksgroep, verwijs ik verder naar de methodologische paragraaf van 
het volgende hoofdstuk (§ 2.2).

Wat betreft de literatuurstudie is gekozen voor de drie filosofische perspec-
tieven van respectievelijk Merleau-Ponty, Nancy en Lyotard. Die keuzes zijn om 
verschillende redenen gemaakt, maar in alle gevallen gaat het om meer hedendaag-
se opvattingen die zeer relevant zijn voor het te onderzoeken vraagstuk. Ik geef 
hier een korte toelichting op de keus voor die filosofische body of knowledge. Bij het 
lezen van de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt de relevantie van hun opvattingen, naar 
ik hoop, verder inzichtelijk.

8 “(…) as a kind of conversation between theory and life or, at least, between theory and the stories of 
life contained in the inquiry.”
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Binnen de westerse filosofie mag Merleau-Ponty als grondlegger van een 
relationele filosofie van het menselijk lichaam worden beschouwd. In hoofdstuk 3 
van dit proefschrift, concentreer ik me op zijn postuum uitgegeven werk Le visible 
et l’invisible (1964). In dit ‘hoofdwerk in wording’ wijst hij op de mogelijkheid van 
intercorporaliteit. Hij is ook degene die deze term heeft gemunt, die in dit onder-
zoek als werkbegrip fungeert (zonder er direct Merleau-Ponty’s invulling van dit 
begrip aan te koppelen). Wat Merleau-Ponty duidelijk maakt is dat er een diepgaan-
de verbondenheid tussen mensen op het lichamelijk niveau is. Die lichamelijke 
verbondenheid geldt volgens hem in het algemeen en dus ook voor de danskunst. 

Al direct zijn er goede redenen om ook het perspectief van Nancy in de lite-
ratuurstudie te betrekken. Ten eerste heeft hij veelvuldig aandacht besteed aan het 
vraagstuk van het samenzijn, vanuit een ontologisch perspectief. In Être singulier 
pluriel (1996) legt hij dat samenzijn filosofisch uit als een ‘meervoudig singulier 
zijn’. Ten tweede: binnen het hedendaagse denken, na Merleau-Ponty, heeft vooral 
Nancy werk gemaakt van het vraagstuk van lichamelijkheid. Een kerntekst is in dat 
geval het boek Corpus (2006). Nancy begrijpt het lichaam, zoals het samenzijn, 
primair in ontologische zin, waarbij hij meerdere voor dit onderzoek relevante idee-
en voorlegt. Ten derde heeft Nancy als een van de weinige hedendaagse filosofen 
een aantal teksten over de danskunst, ook samen met choreografen, gepubliceerd. 
Die bronnen op het gebied van de filosofie van de danskunst zijn nog nauwelijks 
ontsloten en daarom weinig bekend, misschien omdat ze moeilijk te vinden zijn 
of omdat ze overwegend in het Frans en Duits voorkomen.9 Het is echter zaak 
die bronnen ook in het onderzoek te betrekken. Alleen al om deze redenen leent 
Nancy’s werk zich bij uitstek voor een nadere doordenking van het vraagstuk van 
intercorporaliteit in de hedendaagse danskunst. Dat gebeurt in hoofdstuk 4.

Bij een eerste snelle blik, ligt de keus om het werk van Lyotard in dit onderzoek 
te betrekken minder voor de hand. Lyotard heeft in zijn filosofische oeuvre namelijk 
niet rechtstreeks over de onderwerpen lichamelijkheid en danskunst geschreven. 
Toch is met name zijn latere werk, uit de jaren negentig van de vorige eeuw (Lyotard 
is in 1998 overleden), zeer belangrijk voor dit onderzoek. Hoewel Lyotard zeer 
weinig over het lichaam heeft geschreven, is het in zijn latere werk nooit ver weg. 
Op basis van een aantal interviews, blijkt het ook zijn bedoeling te zijn geweest er 
alsnog over te schrijven. Daarbij wijst hij in een bepaalde richting van denken. Aan 

9 Zo wijst O’Shea in The Routledge Dance Studies Reader (2010, p. 2) op de ‘dominantie van de Engelse 
taal’ in de danswetenschappen. En als er al sprake is van danswetenschappelijke literatuur – waaron-
der zij ook dansfilosofische literatuur rekent – in andere talen, dan vindt de uitwisseling volgens haar 
overwegend in één richting plaats. Dat wil zeggen: van vakliteratuur in het Engels naar andere talen, 
en nauwelijks omgekeerd.  
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de hand van verschillende teksten, die verspreid over zijn latere werk te vinden 
zijn, kan worden aangegeven waartoe die denkrichting bij het vraagstuk van inter-
corporaliteit kan leiden. Lyotard heeft zich niet met de danskunst beziggehouden, 
maar schilderkunst en muziek waren des te meer onderwerpen van voortdurende 
filosofische studie. De inzichten die daaruit voortkomen, blijken relevant te zijn 
voor dit onderzoek. Wat bovendien uit Lyotards latere werk naar voren komt, is de 
interesse voor het vraagstuk van het delen van esthetische gevoelens. De mogelijk-
heid ervan blijkt bij hem vooral te gelden voor gevoelde gewaarwordingen in de 
kunsten, in zijn geval schilderkunst en muziek. Maar zijn denken kan volgens mij 
goed worden vertaald naar het delen van esthetische gevoelens in de danskunst, wat 
in hoofdstuk 5 centraal staat.

Mijn inzet in dit onderzoek is de ontwikkeling van een filosofie van lichamelijke 
verbondenheid in de context van de hedendaagse danskunstpraktijk. Met de werk-
wijze die ik daarbij volg wil ik bijdragen aan het stimuleren van de dialoog tussen 
filosofie en danskunst, gericht op een verdieping en verrijking van de filosofische 
reflectie. Ik doe een combinatieonderzoek van veldwerk en literstuurstudie, en pro-
beer zo de werelden van de academische filosofie en de danskunstpraktijk dichter 
bij elkaar te brengen. Het is pendelen tussen theorie en praktijk. Dat betekent voor 
de academische filosofie dat er een combinatie wordt gemaakt met kwalitatief-em-
pirisch onderzoek, meer specifiek: vernieuwend arts-based research, met een narra-
tieve inslag. In de academische filosofie is dat niet te doen gebruikelijk. Er wordt zo 
echter een bijdrage geleverd aan een cruciale verrijking van de filosofische reflectie, 
die uitgaat van de ervaren praktijk. Omgekeerd betekent deze werkwijze voor de 
danskunstpraktijk, dat er filosofische verdieping wordt ingebracht vanuit de theo-
rie. In de danskunst is er niet zelden interesse in allerlei filosofische opvattingen, 
maar het ontbreekt aan mogelijkheden om de finesses ervan in beeld te krijgen. 
Met dit onderzoek wordt zo ook een bijdrage geleverd aan een verdieping van de 
reflectie van danskunstenaars. Dus de dialogische werkwijze van dit onderzoek 
brengt zowel een verrijking als een verdieping van de filosofische reflectie in de 
academische filosofie en de danskunstpraktijk met zich mee.

Wat betreft het belang van het onderzoeksonderwerp geldt voor de acade-
mische filosofie, ten eerste, dat de danskunst daarmee een betere plek krijgt in 
het filosofisch onderzoek. In de filosofische esthetica wordt veel aandacht besteed 
aan allerlei kunstdisciplines, maar de danskunst is een ondergeschoven kindje. 
Er vindt op dit terrein niet tot nauwelijks onderzoek plaats. Dit proefschrift is het 
enige uitgebreide wetenschappelijk-filosofische onderzoek op het gebied van dans 
in Nederland. Ten tweede ontwikkel ik met dit onderzoek naar de relatie tussen 
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lichamen in de danskunst een eigen filosofisch concept. Dat gaat verder dan alleen 
het becommentariëren en onderling vergelijken van de verschillende perspectie-
ven van respectievelijk Merleau-Ponty, Nancy en Lyotard. De kern ervan komt neer 
op een herwaardering van de lichamelijkheid én verbondenheid van mensen, zoals 
die tezamen in de danskunst naar voren komen. In de danskunst zijn mensen op 
een diepgaand lichamelijk-zintuiglijk niveau met elkaar verbonden, waarbij ze veel 
gemeenschappelijks hebben, maar zonder vaste identiteit. Er geldt een samenzijn 
en -voelen, in een voortdurende dynamiek van de lichamen onderling. Op dat 
primordiale niveau van intercorporaliteit draait het dus om een ‘delen’. Hoe dat 
filosofische concept van lichamelijke verbondenheid precies gedacht moet worden, 
wordt hopelijk bij lezing van dit proefschrift duidelijk.

Voor de praktijk van de danskunst kan het te ontwikkelen filosofische con-
cept van lichamelijke verbondenheid allereerst tot een voortgaand gesprek met 
verschillende choreografen leiden. De bedoeling is dan om samen verder te zoeken 
naar de betekenis van mijn filosofie voor de verdieping en onderbouwing van de 
denkbeelden van de choreograaf. Tevens kan het voorgelegde concept bijdragen 
aan een verdere bewustwording van de bijzondere mogelijkheden die de danskunst 
in zich draagt. In de danskunst blijkt namelijk iets fundamenteels tussen mensen 
het geval te zijn, dat op veel andere terreinen in de samenleving wordt vergeten. Ons 
existeren is een lichamelijk co-existeren. Bovendien kan het ontwikkelde concept 
mogelijk als filosofisch uitgangspunt of inspiratiebron dienen voor het maken van 
nieuw danswerk. Met andere woorden: ik hoop dat mijn denken ook als aanzet kan 
dienen om de danskunst in de praktijk te ondersteunen bij haar mogelijkheden om 
mensen met elkaar te verbinden. Het belang van de vraag naar intercorporaliteit in 
de danskunst en mijn uiteindelijke antwoord daarop, is dus kort gezegd: de ‘dub-
bele herwaardering’ van lichamelijkheid én verbondenheid van mensen onderling 
in zowel de academische filosofie, als de praktijk van de danskunst. Aan het eind 
van het proefschrift moet blijken in hoeverre de door mij voorgelegde doelen van 
onderzoek voor de beide velden ook realiteit kunnen zijn.

Er zijn volgens mij nog meer velden in de samenleving die van de onder-
zoeksresultaten kunnen profiteren. Ik denk dan vooral aan andere kunstdisciplines 
(muziek, beeldende kunst, theater, e.d.), de sector sport en bewegen, en de wereld 
van opvoeding en onderwijs. In hoofdstuk 6 van dit proefschrift, de conclusie, 
ga ik hier verder op in. Daarbij concentreer ik me op het veld van opvoeding en 
onderwijs, en schets ik een toekomstperspectief voor de lichamelijke opvoeding of 
ook het bewegingsonderwijs. 
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Het mag duidelijk zijn dat dit onderzoek een interdisciplinair karakter heeft. Het 
beweegt zich tussen de velden van de academische filosofie en de danskunstprak-
tijk. Daarbij gaat het in eerstgenoemd geval om de subdiscipline van de filosofische 
esthetica of filosofie van kunst en cultuur, meer specifiek de filosofische esthetica 
van de danskunst, of liever: filosofie van de danskunst.10 De literatuurstudie in dit 
proefschrift heeft betrekking op die wijsgerige subdiscipline. Door de combinatie 
van filosofische literatuurstudie met veldwerk – d.i. de vernieuwende methodolo-
gie van arts-based research met narratieve insteek –, kon er bovendien een relatie 
worden gelegd met de cultuurwetenschappen. In die cross-over van filosofie van 
de danskunst en cultuurwetenschappen is deze wetenschappelijke proeve van 
bekwaamheid tot stand gekomen. Verder zijn er, veelal in voetnoten, nog enkele 
verwijzingen opgenomen naar specifieke danswetenschappelijke literatuur.11 Aldus 
worden er verbindingen gelegd tussen verschillende velden of disciplines.

Met het onderzoek in dit proefschrift richt ik me op het filosofische vraagstuk 
van intercorporaliteit in de hedendaags danskunstpraktijk. Dat specifieke vraag-
stuk is nooit eerder onderwerp van debat geweest. Dit betekent dat ik een nieuwe 
dialoog en discussie hoop te openen. Die hoop heeft, gezien het interdisciplinaire 
karakter van het onderzoek, betrekking op de genoemde velden van filosofie van 
de danskunst, danskunstpraktijk, cultuurwetenschappen en danswetenschappen. 

Nog een opmerking over het gebruik van de literatuurbronnen: in dit proefschrift 
zijn voor het literatuuronderzoek op het gebied van filosofie, onderzoeksmetho-
dologie en danswetenschap steeds de primaire bronnen ter hand genomen.12 Die 

10 Onder meer de Engelse filosoof McFee blijkt in zijn boek The Philosophical Aesthetics of Dance (2011) bij 
voorkeur te spreken van ‘filosofische esthetica van de danskunst’. Naar mijn smaak is de toevoeging 
‘esthetica’ echter te beperkt. Want hoewel het ook binnen de academische filosofie (in Nederland) 
gebruikelijk is om het denken over kunst vooral onder de filosofische subdiscipline van de esthetica 
te scharen, kan de kunst – dus ook de danskunst – even zo goed vanuit andere subdisciplines, zoals 
ontologie, antropologie, ethiek, enzovoort, worden doordacht. Zo heeft mijn filosofische onderzoek 
hier als invalshoeken juist een esthetisch én ontologisch denken van intercorporaliteit in de heden-
daagse danskunstpraktijk.

11 In haar inleidende hoofdstuk ‘Roots/Routes of Dance Studies’ in The Routledge Dance Studies Reader 
(2010, p. 2) beschouwt danswetenschapper O’Shea de filosofie van de dans (dance philosophy) als een 
van de vier hoofdtakken van de danswetenschappen, naast antropologie van de dans, dansanalyse en 
dansgeschiedenis. De vraag is echter of de academische filosofie al een volwaardige plaats binnen de 
danswetenschappen heeft.

12 Voor het refereren, parafraseren en citeren in de tekst heb ik gebruik gemaakt van het verwijssysteem 
volgens de APA-stijl, zoals beschreven in de Publication Manual of the American Psychological Associa-
tion, Sixth Edition (2009). Daarbij is gewerkt volgens een voor het Nederlands aangepaste notatie, die 
op een aantal kleine punten van de Engelse notatie afwijkt. Verder zijn niet-Nederlandstalige termen 
in de tekst zelf steeds cursief weergegeven.
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primaire bronnen bestonden uit Franse, Duitse, Engelse en Nederlandse literatuur. 
Omwille van de leesbaarheid, zijn bij het rapporteren van het literatuuronderzoek 
de aangehaalde citaten in de tekst telkens naar het Nederlands vertaald. Bij die 
Nederlandse vertalingen zijn ter controle voor de lezer in de voetnoten de oorspron-
kelijke citaten in het Frans, Duits of Engels weergegeven.13 

De opbouw van dit proefschrift kent twee gedeelten. Eerst breng ik in hoofdstuk 2 
voor het voetlicht wat de dertien toonaangevende choreografen in Nederland ver-
tellen over de relatie tussen lichamen in de hedendaagse danskunstpraktijk. In dit 
deel worden de resultaten van het filosofische veldwerk gepresenteerd. Daarbij is 
aan het eind van het hoofdstuk een apart katern (van een andere papiersoort) opge-
nomen met de samenvattingen van de geanalyseerde verhalen van de verschillende 
choreografen. Op die manier blijft de rijkdom ervan goed in beeld. Vervolgens is 
het tweede deel gewijd aan de literatuurstudie. Achtereenvolgens komen in de 
hoofdstukken 3, 4 en 5 de filosofische perspectieven van Merleau-Ponty, Nancy en 
Lyotard aan de orde. Ik laat zien wat hun opvattingen betekenen voor het vraagstuk 
van intercorporaliteit en breng ze successievelijk in verbinding met een bepaald 
resultaat van het veldwerk. Per hoofdstuk levert dat een fundamenteel kenmerk 
van de relatie tussen lichamen in de danskunst op. Dit mondt uit in een nieuw 
filosofische concept van intercorporaliteit in de hedendaagse danskunstpraktijk. 
In hoofdstuk 6 kom ik tot die conclusie en laat ik zien wat de implicaties ervan zijn 
voor de academische filosofie en de danskunstpraktijk. Tevens schets ik er, uitgaan-
de van het ontwikkelde concept, een toekomstbeeld op het gebied van opvoeding 
en onderwijs.

13 Dit proefschrift is in het Nederlands geschreven. Een aantal met elkaar samenhangende redenen 
heeft daarvoor de doorslag gegeven. Ten eerste zijn de filosofische gesprekken met de choreografen 
in het Nederlands gevoerd. Een vertaling van die gesprekken naar het Engels (of zelfs het voeren van 
de gesprekken in die taal) zou relatief omslachtig zijn en eerder voorbij gaan aan bepaalde subtilitei-
ten in de verhalen van de choreografen. Ten tweede is bij het literatuuronderzoek naar de filosofische 
perspectieven van Merleau-Ponty, Nancy en Lyotard steeds gebruik gemaakt van de bronteksten in 
het Frans. Soms waren daarvan vertalingen in het Engels, Duits of Nederlands beschikbaar, maar 
soms ook niet. En ik acht mijzelf niet in staat om de betreffende Franse teksten naar behoren in het 
Engels te vertalen. Daar komt bij dat het bestudeerde werk van de drie filosofen gekenmerkt wordt 
door een complexe, sensitieve en vaak ook kunstzinnige wijze van schrijven. Ten derde, en dat is 
de belangrijkste reden: ik wil dit onderzoek op het gebied van filosofie en dans toegankelijk maken 
voor een Nederlandstalig publiek. Danswetenschappers, filosofen en danskunstenaars spreken over 
het algemeen goed Engels. En de praktijk van de Nederlandse danskunst is duidelijk internationaal 
georiënteerd. Maar het lezen van een Engelstalig filosofisch onderzoek, inclusief de in het Engels 
vertaalde citaten uit de bronteksten, is volgens mij minder eenvoudig. Bovendien is dit proefschrift 
uiteindelijk voor iedereen in het Nederlandse taalgebied bedoeld die filosofische interesse heeft in de 
danskunst. Vandaar de keus om het proefschrift in het Nederlands te schrijven.
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HET VELDWERK 

Verhalen van verschillende choreografen over intercorporaliteit 
in de hedendaagse danskunstpraktijk 

2.1 INLEIDING

Dit tweede hoofdstuk staat volledig in het teken van het filosofische veldwerk, dat ik 
voor mijn onderzoek op het gebied van filosofie en dans heb uitgevoerd. Het vormt 
de eerste stap van mijn argumentatieve betoog met betrekking tot een filosofie van 
lichamelijke verbondenheid in de hedendaagse danskunstpraktijk. Overkoepelend 
thema van dit hoofdstuk is, zoals geldt voor het proefschrift als geheel: het vraag-
stuk van intercorporaliteit in de danskunst. Dat vraagstuk heb ik hier onderzocht 
door filosofische gesprekken te voeren met dertien toonaangevende choreografen 
en dansmakers in Nederland. 

De ‘Onderzoeksgesprekken Filosofie & Dans’, zoals ik ze steevast bij de 
choreografen noemde, waren gericht op het verzamelen van verhalen rond de cen-
trale kwestie. Daarmee ging het om ‘narratieve diepte-interviews’, die het karakter 
hadden van een ‘filosofische dialoog’. In meer traditionele onderzoekterminologie, 
kunnen die gesprekken ook nader worden geduid als: (1) ‘conceptuele interviews’ 
(vanwege de filosofische inzet ervan), en (2) ‘expertinterviews’ of  ‘elite-interviews’ 
(vanwege de bijzondere gesprekspartners). Bij dit veldwerk heb ik, meer algemeen, 
gekozen voor een op (dans)kunst gebaseerde of arts-based onderzoeksbenadering 
en -methode, met een narratieve inslag. In de volgende paragraaf geef ik daar een 
uitgebreide beschrijving en verantwoording van (§ 2.2).

Voor het onderzoek heb ik achtereenvolgens gesproken met: Hans van Manen, 
Pauline de Groot, Conny Janssen, Rudi van Dantzig, Krisztina de Châtel, Marco 
Gerris, Nita Liem, Ed Wubbe, Ted Brandsen, Nanine Linning, Nicole Beutler, Erik 
Kaiel en Toer van Schayk. Hun verhalen staan hier centraal.

Het doel van dit hoofdstuk is in beeld te brengen wat verschillende toon-
aangevende choreografen/dansmakers in Nederland vertellen over het vraagstuk 
van intercorporaliteit in de context van de hedendaagse danskunstpraktijk. Door 
op dialogische wijze te werk te gaan hoop ik, in het vervolg van dit proefschrift, 
de betreffende verhalen uit de praktijk te betrekken bij de onderbouwing van de 
door mij voorgestelde filosofie van lichamelijke verbondenheid. Dit betekent dat 
ik in dit hoofdstuk nog geen argumenten voor mijn betoog lever, maar eerst de 
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(geanalyseerde) verhalen van de choreografen presenteer. Dat is nodig, om in het 
vervolg van mijn proefschrift tot een vergelijking te kunnen komen met de filoso-
fische opvattingen aangaande de kwestie van intercorporaliteit van respectievelijk 
Merleau-Ponty, Nancy en Lyotard (zie hiervoor: hoofdstuk 3, 4 en 5).

Dit hoofdstuk kent de gangbare opbouw voor het rapporteren over kwalitatief 
empirisch onderzoek. Eerst volgt een beschrijving en verantwoording van de geko-
zen onderzoeksbenadering en -methode (§ 2.2), waarbij ook verwezen wordt naar 
bijlage I (Formulier thematische narratieve analyse) en bijlage II (Voorbeeld inge-
vuld formulier thematische narratieve analyse) aan het eind van dit proefschrift. 
Daarna presenteer ik de belangrijkste resultaten van mijn filosofische veldwerk 
(§ 2.3). En ter afronding van dit empirische deel van mijn filosofische onderzoek 
kom ik in de laatste paragraaf tot een conclusie (§ 2.4). Vervolgens zijn in een apart 
katern van dit proefschrift (in een andere papiersoort), aan het eind van het onder-
havige hoofdstuk, alle samenvattingen van de verhalen over intercorporaliteit in de 
hedendaagse danskunst van de genoemde dertien choreografen opgenomen. 

2.2 ONDERZOEKSBENADERING EN -METHODE

In deze paragraaf volgt een beschrijving en verantwoording van de gehanteerde 
onderzoeksbenadering en -methode bij dit empirische deel van mijn filosofische 
onderzoek. Daarbij draait het om de verhalen uit de ‘Onderzoeksgesprekken Filo-
sofie & Dans’, die met verschillende toonaangevende choreografen en dansmakers 
in Nederland zijn gevoerd. Ik maak duidelijk hoe de door mij gekozen arts-based / 
narratieve onderzoeksbenadering en -methode er op de verschillende onderdelen 
uit ziet. En ik geef aan wat de keuzes op die onderdelen voor mijn onderzoek bete-
kenen. 

DE ONDERZOEKSBENADERING: ARTS-BASED / NARRATIEF ONDERZOEK
Algemeen gaat het bij dit onderzoek in de context van de danskunstpraktijk om een 
kwalitatief-empirisch onderzoek (Maso & Smaling, 1998; Baarda, De Goede & Teu-
nissen, 2005; Boeije, 2005; Boeije, ’t Hart & Hox, 2009; De Boer & Smaling, 2011). 
Meer specifiek betreft het een vernieuwend, op (dans)kunst gebaseerd onderzoek 
of arts-based research. Daarbij is binnen de arts-based methodologie gekozen voor 
een narratief onderzoek. 
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1.  Arts-Based Research
In dit onderzoek wordt gewerkt volgens een vernieuwende kwalitatief-empirische 
onderzoeksmethode die zo dicht mogelijk bij de danskunst komt, dat wil zeggen: 
een op kunst gebaseerd onderzoek of arts-based research. Leavy schrijft hierover 
in haar boek Method meets Art. Arts-Based Research Practice (2009): “Op kunst 
gebaseerde onderzoekspraktijken zijn een set van methodologische instrumenten, 
gebruikt door kwalitatieve onderzoekers van allerlei disciplines gedurende alle 
fasen van sociaal onderzoek, waaronder dataverzameling, analyse, interpretatie en 
representatie” (p. 2/3).1 Volgens haar brede benadering van arts-based research is 
mijn onderzoek als zodanig op te vatten.2 Want wat betreft de ‘dataverzameling’, 
waren de verhalen die de choreografen vertelden gebaseerd op hun persoonlijke 
en professionele ervaringen in de praktijk van de danskunst. Danskunst vormt de 
bron van ieder verhaal. Daarbij werden tijdens diezelfde onderzoeksfase vaak ook 
voorbeelden gegeven van eigen of andermans danswerk. En ter onderbouwing 
van het vertelde werden allerlei dansbewegingen voorgedaan. Zodoende zijn de 
verzamelde verhalen soms zelf haast een kunstwerk. Wat betreft de ‘representatie’ 
van de verhalen, heeft dit onderzoek een open eind. In eerste instantie vindt die 
representatie namelijk plaats op filosofisch-discursieve wijze. In tweede instantie 
kunnen de uiteindelijke bevindingen van mijn onderzoek echter even zo goed 
worden omgezet in een non-discursieve representatie, meer specifiek: een dans-
voorstelling. Zo pleit ik voor een coproductie op het gebied van filosofie en dans. 
En verder, als het gaat om de representatie van de onderzoeksresultaten: in de 
hoofdstukken over de verschillende filosofische perspectieven (hoofdstuk 3 t/m 5) 
en de conclusie van dit proefschrift (hoofdstuk 6), zet ik naast mijn denken over 
intercorporaliteit in de danskunst, uitgaande van de analyses, ook in op een verbeel-
ding van dat denken. Met andere woorden: ik presenteer verschillende metaforen 
die, in hun onderlinge samenhang, volgens mij duidelijk in beeld brengen wat 

1 “Arts-based research practices are a set of methodological tools used by qualitative researchers across 
the disciplines during all phases of social research, including data collection, analysis, interpretation, 
and representation.” 

2 Barone en Eisner (2012) stellen: “Op kunst gebaseerd onderzoek staat voor een poging de 
mogelijkheden te exploreren van een benadering van representatie die geworteld is in esthetische 
overwegingen en die, wanneer hij op zijn best is, culmineert in de creatie van iets dichtbij een 
kunstwerk” (p. 1). Nu ga ik in dit onderzoek zelf geen kunstwerk maken, in welke kunstdiscipline dan 
ook. Maar er is wel sprake van een bepaalde vorm van arts-based research. De insteek van Barone 
& Eisner, waarbij het alleen om het ‘onderzoeksproduct’ – d.i. de ‘representatie’ – gaat, en niet ook 
om het onderzoeksproces, noem ik een ‘smalle benadering van arts-based research’. Volgens deze 
benadering kan ter discussie worden gesteld of mijn veldonderzoek daadwerkelijk voor arts-based 
research door kan gaan.
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de verschillende resultaten en de conclusie van het onderzoek naar een filosofie 
van lichamelijke verbondenheid in de hedendaagse danskunst behelzen. Om deze 
redenen is hier sprake van een ‘op (dans)kunst gebaseerd’ onderzoek. De keus voor 
die onderzoeksmethodologie doet het meest recht aan de specifieke context van dit 
onderzoek – de hedendaagse danskunstpraktijk – en de veelzeggende verhalen die 
daar over verzameld zijn. Dus de voorkeur gaat uit naar een vorm van arts-based 
research.

2. Narratief onderzoek
Binnen de arts-based methodologie heb ik gekozen voor een narratieve invalshoek. 
Leavy exploreert in haar boek Method meets Art (2009, p. 25-62) het narratieve 
onderzoek als ‘methodologische innovatie’ op het gebied van arts-based research.3 
Zij introduceert deze vorm van arts-based research als volgt: “Narratief onderzoek 
doet meer expliciet een beroep op de kunsten dan traditioneel kwalitatief onder-
zoek, maar steunt nog op ‘het woord’ als zijn belangrijkste communicatiemiddel 
en ‘(her)vertelling’ als zijn manier van schrijven” (2009, p. 21).4 Er zijn ook allerlei 
vormen van arts-based research die het domein van ‘het woord’ hebben verlaten. 
Maar voor het onderhavige filosofische onderzoek is een dergelijke vorm minder 
geëigend, omdat de (academische) filosofie zich nu eenmaal hoofdzakelijk binnen 
dat domein beweegt. Uitgaande van de methode van ‘Arts-Based Research Practice’ 
volgens Leavy, is in dit onderzoek daarom gekozen voor de insteek van een narra-
tieve onderzoekspraktijk. 

Maar waarom de keus voor juist een narratief onderzoek? Daar zijn twee be-
langrijke redenen voor. Een eerste reden is, dat mijn onderzoeksonderwerp de ge-
leefde of geëxisteerde intercorporaliteit in de hedendaagse danskunst betreft, zoals 
de choreografen daarover vertellen.5 De focus van het onderzoek is het filosofische 
vraagstuk van intercorporaliteit als wijze van existeren, als bestaans- of zijnswijze, 
in de danskunst. De specifieke ervaring van intercorporaliteit, zoals het leven in het 
algemeen, krijgt daarbij volgens mij vooral vorm door en is ingebed in narratieven 
of verhalen. Zo stellen Clandinin & Connelly (2000): “Ervaring gebeurt narratief” 

3 Naast narratief onderzoek, onderscheidt Leavy (2009) poëzie, muziek, performance, dans en visuele 
kunst als nieuwe gebieden van methodologische innovatie, vallend onder arts-based research.

4 “Narrative inquiry draws more explicitly on the arts than traditional qualitative research, but still relies 
on ‘the word’ as its main communication tool and ‘(re)storying’ as its mode of writing.” 

5 De term ‘geleefde’ intercorporaliteit heeft al snel de connotatie van een fenomenologische benadering 
van dit vraagstuk, wat in mijn onderzoek geenszins het geval is. Desalniettemin gebruik ik de termen 
‘geleefde’  en ‘geëxisteerde’ intercorporaliteit door elkaar (als een soort synoniemen), vanuit een 
differentiefilosofisch perspectief, omdat laatstgenoemde term in de alledaagse taal weinig gangbaar is. 



27

(p. 19).6 En ze benadrukken: “Mensen leven verhalen en, in het vertellen van deze 
verhalen, bevestigen ze die opnieuw, modificeren ze die en creëren ze nieuwe 
verhalen” (2000, p. xxvi).7 Volgens Czarniawska (2004) is verhalen vertellen een 
‘vorm van sociaal leven’, een ‘vorm van kennis’ en een ‘vorm van communicatie’ 
(p. 1-16). Over laatstgenoemde kenmerk van narratieven schrijft ze: “Het vertellen is 
een gemeenschappelijke wijze van communicatie. Mensen vertellen verhalen om 
vermaak te bieden, les te geven en te leren, om te vragen naar een interpretatie en 
er een te geven” (2004, p. 10).8 Dat is wat er precies gebeurde toen de choreografen 
hun verhalen vertelden over ervaringen van de geleefde intercorporaliteit in de 
hedendaagse danskunst.

Er is nog een tweede reden: de keus voor narratieven als methode komt 
namelijk niet alleen voort uit de aard van het onderzoeksonderwerp, maar ook uit 
de veronderstelling dat onderzoek doen zelf een narratieve ervaring is. Clandinin 
& Connelly (2000) stellen het als volgt: “We zouden mogen zeggen dat als we 
de wereld narratief begrijpen, zoals wij doen, dat het dan zin heeft om de wereld 
narratief te bestuderen” (p. 17).9 Dit betekent volgens beide auteurs dat weten-
schappelijk onderzoek is ingebed in narratieven. Of ook: wetenschap is als zodanig 
narratief van aard. Het ‘grote verhaal van onderzoek’ reduceert volgens Clandinin 
en Connelly (2000, p.  19) echter de geleefde ervaring. Om die reden heeft het niet 
hun voorkeur. En ook ik geef er in mijn onderzoek de voorkeur aan om de ‘kleine 
(filosofische) verhalen’, van in mijn geval de choreografen en dansmakers over de 
geleefde intercorporaliteit in de danskunst, zoveel mogelijk tot hun recht te laten 
komen. Dergelijke ‘kleine verhalen’ staan centraal in ieder narratief onderzoek.

Een nadere plaatsbepaling van mijn narratieve onderzoeksbenadering baseer ik 
ook op de ‘markering van het territorium van narratief onderzoek’ volgens Pinne-
gar en Daynes (2007). Wat ‘narratieve onderzoekers’ gemeenschappelijk hebben, 
aldus Pinnegar en Daynes, is: “(…) de studie van verhalen of narratieven of beschrij-
vingen van een serie van gebeurtenissen” (2007, p. 4).10 En, benadrukken ze: “Deze 

6 “Experience happens narratively.” 

7 “People live stories, and in the telling of these stories, reaffirm them, modify them, and create new 
ones.” 

8 “Narration is a common mode of communication. People tell stories to entertain, to teach and to 
learn, to ask for an interpretation and to give one.” 

9 “We might say that if we understand the world narratively, as we do, then it makes sense to study the 
world narratively.” 

10 “(…) the study of stories or narratives or descriptions of a series of events.” 
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onderzoekers accepteren doorgaans de veronderstelling dat het verhaal een, zo niet 
de fundamentele eenheid is die [de] menselijke ervaring vormt” (2007, p. 4).11 
Wat daarbij precies als verhaal geldt, het soort verhalen dat onderzocht wordt of 
de methoden die hiervoor gebruikt worden, verschilt per onderzoeker. De auteurs 
geven aan dat onderzoekers, binnen het raamwerk van narratief onderzoek, meer-
dere benaderingen, strategieën en methoden gebruiken. Maar, zo benadrukken ze: 
narratieve onderzoekers maken op een of andere manier gebruik van verhalen in 
hun onderzoek. Die hebben als vertrekpunt de alledaagse menselijke ervaringen. 
Pinnegar en Daynes concluderen dan ook: “Narratief onderzoek begint in de er-
varing, zoals uitgedrukt in geleefde en vertelde verhalen” (2007, p.  5).12 En dat is 
precies de insteek van mijn filosofische veldwerk. 

Bij een zogenoemde ‘wending naar narratief onderzoek’ blijken er volgens 
Pinnegar en Daynes (2007, p. 7-28), op basis van een uitgebreide studie naar al-
lerlei soorten narratief onderzoek, vier gemeenschappelijke thema’s aan de orde 
te zijn. In hoeverre een onderzoeker zich daadwerkelijk tot narratief onderzoek 
heeft gewend, blijkt dan uit de mate waarin hij zich in zijn denken en actie tot 
die vier thema’s richt. De betreffende ‘narratieve wendingen’ per thema zijn: (1) 
een verandering in de relatie tussen de persoon die het onderzoek uitvoert en de 
persoon die eraan deelneemt (d.i. aandacht voor de relatie tussen onderzoeker en 
onderzochte); (2) een beweging van cijfers als data naar woorden als data; (3) een 
verandering van focus op het algemene en universele naar het lokale en specifieke, 
en tenslotte: (4) een toegenomen acceptatie van alternatieve manieren van weten. 

Ik ga hier niet verder in op hun uitleg van deze vier wendingen naar narratief 
onderzoek, maar stel vast dat mijn filosofische veldonderzoek hier grotendeels bij 
aanhaakt. Om te beginnen, ben ik me er terdege van bewust dat ik als onderzoeker 
geen ‘objectiviteit’ biedt in de positivistische zin, maar tijdens ieder onderzoeksge-
sprek opnieuw in een relatie treedt met de onderzochte (de choreograaf of dansma-
ker) van waaruit de verhalen tot stand komen en door mij worden verzameld en 
geanalyseerd. Daarnaast is mijn filosofische veldonderzoek geen kwantitatief 
onderzoek met cijfers als data, inclusief de gebruikelijke statistische verwerking, 
maar een onderzoek waarbij woorden als data gelden. En verder: hoewel filosofie 
al snel de neiging heeft zich te richten op het algemene en universele, is mijn inzet 
(vanuit een hedendaags filosofisch perspectief) om dit filosofische veldwerk en de 
filosofische literatuurstudie met elkaar in verbinding te brengen, zonder dat de 

11 “These researchers usually embrace the assumption that the story is one if not the fundamental unit 
that accounts for human experience.” 

12 “Narrative inquiry begins in experience as expressed in lived and told stories.” 
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focus op het lokale en specifieke karakter van (in ieder geval) het veldwerk verloren 
gaat. Bovendien praktiseer ik met het empirische deel van mijn filosofisch onder-
zoek een vorm van weten die uitgaat van alledaagse menselijke ervaringen, zoals 
die worden uitgedrukt in geleefde en vertelde verhalen.

De door mij gehanteerde wijze van dataverzameling, analyse, interpretatie en 
representatie past bij uitstek binnen de narratieve onderzoeksbenadering (Clandi-
nin & Connelly, 2000; Czarniawska, 2004; Pinnegar & Daynes, 2007; Riessman, 
2008). In dit onderzoek worden verhalen over intercorporaliteit in de hedendaagse 
danskunstpraktijk verzameld, geanalyseerd, en geïnterpreteerd; en de representa-
tie van de bevindingen is opnieuw in de vorm van een verhaal (namelijk van mij 
als onderzoeker). Daarbij moet de waarschuwing van Riessman (2008, p.  3) in 
acht worden genomen. Zij wijst erop dat we geen simpele, heldere definitie mogen 
verwachten van wat een ‘narratief’ is. De term ‘narratief’ heeft veel betekenissen en 
wordt op veel manieren in verschillende disciplines gebruikt. Maar vaak, schrijft ze 
eveneens, wordt het als synoniem van ‘verhaal’ (story) in de alledaagse taal begre-
pen. Die algemene betekenis volg ik in dit onderzoek en meer specifiek gaat het dan 
om de filosofische verhalen over de geleefde intercorporaliteit in de context van de 
hedendaagse danskunst. Die ‘narratieven’ zijn tot stand gekomen in de vorm van 
uitgebreide ‘Onderzoeksgesprekken Filosofie & Dans’. 

DE VERHALEN VAN DERTIEN CHOREOGRAFEN EN DANSMAKERS
In dit onderzoek is gekozen voor filosofische verhalen over intercorporaliteit in 
de hedendaagse danskunst van individuele personen, te weten: van verschillende 
toonaangevende choreografen/dansmakers in Nederland. Onder ‘toonaangevende 
choreografen/dansmakers in Nederland’ versta ik: die choreografen/dansmakers, 
die hun stempel drukken op de hedendaagse danskunst in Nederland, alwaar ze 
ook vooral werkzaam zijn. Dat wil niet zeggen dat de betreffende choreografen/
dansmakers niet ook internationaal van betekenis (kunnen) zijn voor de danskunst, 
maar de context van onderzoek is de hedendaagse danskunstpraktijk in Nederland. 
Er is een keus gemaakt om met toonaangevende choreografen in gesprek te gaan, 
omdat zij deskundigen zijn op het terrein van de hedendaagse danskunstpraktijk in 
het algemeen en het werken met dansers en de kwestie van intercorporaliteit in het 
bijzonder. De choreografen waarmee gesproken is, zijn allen bekende personen, 
ook zeker in de wereld van danskunst.

Voor de steekproef van verhalen bij de choreografen is gebruik gemaakt van 
een ‘gerichte selectie’ (Baarda et al. 2005, p. 153-155) of ook ‘doelgerichte selectie’ 
(Boeije, 2005, p. 50-53). Meer specifiek is een ‘theoriegerichte selectie’ gevolgd, 
waarbij het streven een ‘maximum aan variatie’ was (Baarda et al. 2005, p. 157). Ik 
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heb geprobeerd gericht toe te werken naar een bepaalde samenstelling van de onder-
zoeksgroep, waarbij de brede range aan verhalen van choreografen en dansmakers 
zo goed mogelijk in beeld komt. Onderstaande theoretische overwegingen hebben 
de uiteindelijke selectie van personen bepaald: 
1.  De geselecteerde personen die hun verhalen vertellen zijn professioneel werk-

zaam als choreograaf of dansmaker.
2.  De betreffende choreografen of dansmakers zijn toonaangevend in Nederland 

(en eventueel daarbuiten). 
3.  De ‘hedendaagse danskunstpraktijk’, zoals de choreograaf of dansmaker die 

creëert, wordt in brede zin opgevat, dat wil zeggen: er wordt onderzoek gedaan 
naar verhalen in de context van klassiek en modern ballet, moderne dans, urban 
dance en meer conceptuele dans. Er is zo gestreefd naar een maximale variatie 
wat betreft het soort werk dat door de verschillende choreografen en dansmakers 
overwegend wordt gemaakt en de betekenis die dit heeft voor hun verhalen. 

4.  De geselecteerde choreografen en dansmakers hebben verschillende leeftijden: 
van jong tot oud. Daarmee is er ook gestreefd naar een maximum aan variatie 
wat betreft verhalen van verschillende generaties choreografen en dansmakers 
in Nederland.

Nog over het verkrijgen van toegang tot de te onderzoeken personen: de choreo-
grafen en dansmakers zijn op persoonlijke titel en relatief informeel via telefoon, 
e-mail of contactformulieren van hun websites benaderd met de vraag of ze deel 
wilden nemen aan een ‘Onderzoeksgesprek Filosofie & Dans’. Over het algemeen 
was dat geen probleem.13

Het onderzoek heeft, in volgorde van afspraken voor het onderzoeksgesprek, 
bij de volgende choreografen en dansmakers plaatsgevonden: Hans van Manen 

13 De reactie op de uitnodiging was in de meeste gevallen direct zeer positief. Ik heb dan ook grote 
waardering voor het feit dat door de betreffende choreografen belangeloos aan het onderzoek is 
meegewerkt. Slechts in enkele gevallen was het niet mogelijk om deel te nemen aan het onderzoek, 
vooral door grote drukte (mede ten gevolge van de subsidieperikelen naar aanleiding van de 
aangekondigde bezuinigingen in de sector kunst en cultuur in het algemeen en de danskunst in 
het bijzonder, onder verantwoordelijkheid van de toenmalige VVD-staatsecretaris Halbe Zijlstra; 
zie onder meer: Rijksoverheid, 2011). Vanwege de zeer volle agenda’s van de choreografen, was 
het vaak wel nodig om langer te zoeken naar een geschikte datum en tijd voor de afspraak. De 
onderzoeksgesprekken hebben plaatsgevonden in de periode september 2009 tot en met juli 2012. 
Nog een enkele opmerking over de plaats van de gesprekken: de ontmoetingen vonden plaats bij 
de choreografen en dansmakers thuis, ergens in een café of soms op de werkplek. Deze filosofische 
gesprekken verliepen alle in een prettige en informele sfeer. 
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(1932-), choreograaf 14; Pauline de Groot (1942-), choreograaf en dansdocent; Conny 
Janssen (1958-), choreograaf en artistiek leider Conny Janssen Danst; Rudi van 
Dantzig (1933-2012), was choreograaf, artistiek directeur van Het Nationale Ballet 
en schrijver; Krisztina de Châtel (1943-), choreograaf en voormalig artistiek leider 
Dansgroep Amsterdam; Marco Gerris (1975-), choreograaf, artistiek directeur ISH 
en performer; Nita Liem (1962-) choreograaf en artistiek leider Don’t Hit Mama; 
Ed Wubbe (1957-), choreograaf en directeur Scapino Ballet Rotterdam; Ted Brand-
sen (1959-), choreograaf en directeur van Het Nationale Ballet; Nanine Linning 
(1977-), choreograaf, artistiek directeur Dance Company Nanine Linning/Theater 
Heidelberg en danseres; Nicole Beutler (1969-), choreograaf, artistiek leider NB-
projects en beeldend kunstenaar; Erik Kaiel (1973-), choreograaf, artistiek directeur 
Archeopteryx 8, lid van het artistieke team van de ArtEZ Dansacademie en danser; 
Toer van Schayk (1936-), choreograaf, decor- en kostuumontwerper en beeldend 
kunstenaar 15. 

Daarnaast heb ik in het kader van het onderzoek gesprekken gevoerd met de 
volgende personen: Roel Voorintholt (artistiek directeur Introdans), Peggy Olislae-
gers (dramaturge en directeur Nederlandse Dansdagen) en Keso Dekker (decor- en 
kostuumontwerper). Omdat deze personen geen choreografen of dansmakers zijn 
en daarom buiten de criteria voor de te selecteren onderzoeksgroep vallen, kon ik 
de betreffende gesprekken niet meenemen in mijn onderzoeksanalyses. Daar moet 
echter direct bij vermeld worden, dat deze gesprekken wel belangrijke achtergrond-
informatie voor mijn onderzoek hebben opgeleverd. In totaal gaat het dus om de 
verhalen van dertien verschillende choreografen/dansmakers die in het onderzoek 
zijn verwerkt. Hun namen heb ik in dit onderzoek niet geanonimiseerd, omdat ze 
allen gewend zijn interviews te geven en in de publiciteit te treden.

14 Met Hans van Manen zijn er na het eerste onderzoekgesprek op 18 september 2009 nog vele 
(onderzoeks-) contacten gevolgd. Daar ben ik hem zeer erkentelijk voor. 

15 Bij Toer van Schayk ben ik twee keer geweest. De eerste keer was op 9 september 2010. Achteraf 
bleek er iets te zijn misgegaan met de opname van het onderzoeksgesprek, waardoor ik niet over 
de precieze gegevens kon beschikken. Een kleine twee jaar later, op 19 juni 2012, ben ik nog een keer 
teruggegaan. Tijdens het weer afluisteren en vervolgens analyseren, in diezelfde periode, van het 
onderzoeksgesprek met Rudi van Dantzig, werd ik namelijk gegrepen door de gevoeligheid ervan. En 
in dat gesprek had hij het ook meermalen, zeer positief, over Toer van Schayk. Rudi van Dantzig was 
eerder dat jaar overleden, op 19 januari 2012. Ik voelde een sterke behoefte om contact te zoeken met 
Toer van Schayk. Hij moest weten wat er over hem verteld was. En zoals gezegd, de registratie van 
ons eerdere gesprek was niet gelukt. Ik wilde zijn denkbeelden graag in mijn onderzoek betrekken. 
Enigszins gespannen belde ik hem op met de vraag of ik nog een keer terug mocht komen. Wilde 
hij de opname van het gesprek met Rudi van Dantzig horen? Was hij bereid nog een keer met mij in 
gesprek te gaan? Toer van Schayk gaf aan dat graag te willen en het werd een indrukwekkend gesprek.
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BESCHRIJVING EN VERANTWOORDING VAN DE DATAVERZAMELINGS-
METHODE: HET VERZAMELEN VAN FILOSOFISCHE VERHALEN
Algemeen is de gekozen methode van dataverzameling, in traditionele termen: 
het interview. Daarbij verdient het, gegeven de narratieve onderzoeksbenadering, 
de voorkeur te spreken van het verzamelen van ‘narratieven’ of ‘verhalen’ (Czar-
niawska 2004, p. 33-46). Narratieve interviews richten zich op het verzamelen van 
verhalen (Clanidinin & Connelly, 2000; Czarniawska 2004; Kvale & Brinkmann, 
2011). Er is gekozen voor deze narratieve dataverzamelingsmethode, omdat zo op 
zeer directe wijze kon worden achterhaald wat de denkbeelden van verschillende 
toonaangevende choreografen en dansmakers zijn over de geëxisteerde intercor-
poraliteit in de praktijk van de hedendaagse danskunst. Immers, op de verhalen 
hierover waren de gesprekken gericht.16 

Meer specifiek kent de door mij gekozen narratieve dataverzamelingsmetho-
de een bepaalde vorm en invulling. Zoals past bij het doen van narratief onderzoek, 
vonden de onderzoeksgesprekken (of interviews) namelijk open en op relatief in-
formele wijze plaats. Daarbij hadden ze veel weg van het voeren van een goed, diep-
gaand gesprek met iemand. Dat was ook precies de bedoeling. Met andere woorden: 
in meer traditionele onderzoekstermen ging het bij de dataverzamelingsmethode 
om een bijzondere vorm van een open, ongestructureerd interview, te weten: het 
diepte-interview. Baarda et al. (2005) leggen uit: “Een aantal al dan niet door de 
onderzoeker aangereikte gespreksonderwerpen worden daarbij nauwkeurig – en 
meestal ook langdurig – uitgediept, zodat ook vaak persoonlijke en emotionele 
aspecten aan bod komen” (p. 234). Het gesprek werd door mij in nagenoeg alle ge-
vallen gestart met de open vraag hoe de choreograaf of dansmaker algemeen denkt 
over lichamelijkheid in de context van de danskunst. Wat kan hij/zij daarover vertel-
len? Vervolgens ontvouwde zich het gesprek, waarbij de choreograaf of dansmaker 
vaak spontaan vertelde over de meer specifieke, centrale onderzoeksthematiek van 
intercorporaliteit en er tevens allerlei deelthema’s de revue passeerden. Voor zover 

16 Wat betreft de optie van een tweede hoofdvorm van kwalitatieve dataverzamelingsmethoden: via 
observatie van eventuele exemplarische werken (case studies) zouden überhaupt geen relevante 
gegevens, of anders hooguit indirecte gegevens, over juist de denkbeelden van de verschillende 
choreografen kunnen worden verzameld. En trouwens, in hun verhalen over het thema van 
lichamelijke verbondenheid in de danskunst putten de choreografen regelmatig uit velerlei 
voorbeelden van eigen of andermans werk. Verder, wat betreft de optie van een derde hoofdvorm 
van kwalitatieve dataverzamelingsmethoden: het verzamelen van bestaande gegevens (eerdere 
interviews, boeken, websites, DVD’s, beleidsdocumenten, subsidieaanvragen, enzovoort) zou 
waarschijnlijk onvoldoende relevante gegevens opleveren over de denkbeelden van de choreografen 
met betrekking tot precies het vraagstuk van intercorporaliteit. Ik ga er namelijk van uit dat die kwestie 
bij de choreografen vanuit een expliciet filosofisch perspectief eerder niet tot nauwelijks aan de orde 
is gekomen. Daarom is ook deze derde hoofdvorm van dataverzameling geen onderdeel van het 
onderzoek.
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het centrale thema en/of deelthema’s niet spontaan aan de orde kwamen, werden 
in het onderzoeksgesprek door mij aanvullende vragen voorgelegd. Het vragen 
naar eventuele deelthema’s in het gesprek was geïnspireerd door de filosofische 
literatuurstudie, zoals ik daar toen al mee bezig was (zie hiervoor: hoofdstuk 3 t/m 5).

Deze op narratieve wijze gevoerde diepte-interviews hadden het karakter van 
een ‘filosofische dialoog’ (Czarniawska 2004, p. 47-48; Kvale & Brinkmann 2011, 
p.  34-39). De betreffende ‘Onderzoeksgesprekken Filosofie & Dans’ richtten zich 
op de het verzamelen van filosofische verhalen van choreografen wat betreft hun 
denkbeelden over lichamelijke verbondenheid in de hedendaagse danskunst. Ik 
wilde hun verhalen hierover horen en daarmee tegelijk ook op zoek gaan naar 
een nader invulling van het filosofische concept van intercorporaliteit. Kvale en 
Brinkmann (2011) schrijven over de opbrengst van filosofische dialogen, als een 
(professionele) vorm van conversatie: “(…) ze kunnen belangrijke beschrijvingen 
en verhalen van mensen hun ervaringen, narratieven, hoop, en dromen ontlokken 
(de doxa), maar ze kunnen ook gebruikt worden als manieren van gespreksvoering 
voor het produceren van epistèmè, kennis die discursief gerechtvaardigd wordt in 
een conversatie” (p. 37).17 Beide opbrengsten deden er voor mij toe in de filosofische 
onderzoeksgesprekken, omdat de grens tussen de klassieke Grieks-filosofische 
begrippen doxa (mening) en epistèmè (kennis), vanuit een hedendaags filosofisch 
perspectief, niet zo scherp meer ligt. Om diezelfde reden heb ik ook niet voor de 
relatief agonistische vorm van de Socratische filosofische dialoog gekozen, zoals 
Kvale en Brinkmann (2011, p.  35-37) die met name voor het voetlicht brengen. In 
plaats daarvan was mijn aanpak bij de filosofische dialoog ‘eerder receptief dan 
assertief’ (Kvale & Brinkmann 2011, p. 36), op de mogelijkheid waarvan dezelfde 
auteurs ook wijzen. Een dergelijke receptieve aanpak bij het voeren van een filoso-
fische dialoog past beter bij de door mij gekozen narratieve onderzoeksbenadering.

De ingezette dataverzamelingsmethode, het verzamelen van filosofische verhalen 
over intercorporaliteit in de hedendaagse danskunst bij choreografen, kan nog 
op twee punten nader worden geduid. Ten eerste ben ik met deze interviews, 
zoals gezegd, namelijk ook op zoek gegaan naar een filosofische invulling van het 
concept van intercorporaliteit die uitgaat van de danskunstpraktijk. De door mij 
gevoerde filosofische onderzoeksgesprekken kunnen wat betreft hun vorm daarom 
ook begrepen worden als ‘conceptuele interviews’ (Kvale & Brinkmann 2011, p. 151-
153). Kvale & Brinkmann schrijven hierover: “De vragen in conceptuele interviews 

17 “(…) they can elicit important descriptions and narratives of people’s experiences, narratives, hopes, 
and dreams (the doxa), but they can also be employed as conversational ways of producing epistèmè, 
knowledge that has been justified discursively in a conversation.”
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exploreren de betekenis en de conceptuele dimensies van centrale termen, evenals 
hun posities en verbindingen binnen een conceptueel netwerk” (2011, p. 151).18

Ten tweede gaat het bij die conceptuele interviews om een specifieke groep 
van geïnterviewden, te weten toonaangevende choreografen en dansmakers in 
Nederland. Deze groep is gekozen, omdat zij experts zijn op het gebied van de 
praktijk van de hedendaagse danskunst in het algemeen en het werken met dansers 
en de kwestie van intercorporaliteit in het bijzonder. Om die reden kan met het 
oog op de geïnterviewden ook gesproken worden van ‘expertinterviews’ (Baarda, 
et al. 2005, p. 152; Boeije, et al. 2009, p. 267). Bovendien kan tenminste van een 
belangrijk deel van deze groep van experts gezegd worden, dat ze tot een bepaalde 
artistieke elite op het gebied van de danskunst in Nederland en vaak ook daarbuiten 
behoren (hoewel ze zichzelf zo waarschijnlijk niet zullen noemen). De betreffende 
expertinterviews kunnen daarom ook nader worden geduid als zogenoemde ‘eli-
te-interviews’ (Boeije, et al. 2009, p. 267; Kvale & Brinkmann 2011, p. 147). De term 
elite-interviews wordt namelijk gebruikt, “(…) als het vraaggesprekken betreft met 
hooggeplaatste of bekende personen (…)” (Boeije, et al. 2009, p. 267). Of zoals 
Kvale en Brinkmann (2011) deze specifieke vorm van interviews beschrijven: “Elite 
interviews zijn met personen die leiders zijn of experts in een gemeenschap, die 
doorgaans in machtige posities verkeren (…)” (p. 147).19 Welnu, bij de door mij 
geïnterviewde choreografen gaat het om bekende personen, ook zeker in de wereld 
van de danskunst, die experts zijn in de betreffende gemeenschap.  

Kvale en Brinkmann (2011, p. 147) geven aan dat het verkrijgen van toegang 
tot de doelgroep bij het doen van elite-interviews vaak een probleem is. In mijn 
onderzoek is dit probleem, zoals eerder aangegeven, echter niet tot nauwelijks aan 
de orde geweest. Als er al sprake is van een bepaalde machtpositie van deze elite 
in de Nederlandse danskunst, dan laten de betreffende choreografen zich daar 
kennelijk dus niet op voorstaan. Over het algemeen wilden ze met alle plezier het 
filosofische onderzoeksgesprek aangaan. Die ontmoetingen met de verschillende 
choreografen duurden dan van drie kwartier tot soms twee en half uur. Daarbij was 
de opnametijd van een onderzoeksgesprek gemiddeld 50 minuten (totaal opgeno-
men gesprekstijd 660 minuten bij 13 interviews). Om goed zicht te houden op dit 
onderdeel van mijn onderzoek, heb ik gedurende het gehele proces van verhalen 
verzamelen een logboek bijgehouden. 

18 “The questions in conceptual interviews explore the meaning and the conceptual dimensions of 
central terms, as well as their positions and links within a conceptual network.” 

19 “Elite interviews are with persons who are leaders or experts in a community, who are usually in 
powerful positions.” 
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VOORBEWERKING VAN DE ONDERZOEKSGEGEVENS: 
GEREGISTREERDE VERHALEN IN FRAGMENTEN 
De onderzoeksgesprekken (verhalen) zijn alle met een Digital Voice Recorder 
geregistreerd (Philips Voicetracer 7780 en later Macintosh I-pod). Vervolgens 
zijn de onderzoeksgegevens (geregistreerde verhalen), als onderdeel van het ana-
lyseproces, in drie stappen voorbewerkt. Dit is in termen van meer traditioneel 
kwalitatief-empirisch onderzoek de fase van de datapreparatie (Baarda et al. 2005, 
p. 302-303; Boeije 2005, p. 60): 
1.  Van alle onderzoeksgesprekken zijn tekstbestanden gemaakt. Dat is gebeurd 

in de vorm van letterlijke transcripties (maar zonder de pauzes, klemtonen, 
wisselingen van beurt, enzovoort, met behulp van een apart tekensysteem ook 
allemaal letterlijk vast te leggen). 

2.  In de transcripten is niet-relevante tekst geschrapt. Vanwege de veelal omvang-
rijke transcripten, heb ik ervoor gekozen dit van te voren te doen. Het resultaat 
was echter een beperkte vermindering van die omvang. Veel van het vertelde 
bleek direct of indirect toch van belang voor het vinden van antwoorden op de 
vraag naar wat de verschillende choreografen en dansmakers in Nederland 
vertellen over intercorporaliteit in de hedendaagse danskunst. Dit betekent dat 
de verhalen in deze fase van voorbewerking dus grotendeels intact zijn gebleven.

3.  Als analyse-eenheid is vervolgens gekozen voor fragmenten (van de verhalen, 
getranscribeerd tot tekstbestanden). Die keus acht ik gerechtvaardigd, omdat ik 
er niet vanuit ga dat intacte verhalen in zichzelf ook coherent zijn. Eerder zijn 
die verhalen gefragmenteerd, zoals geldt voor de geleefde intercorporaliteit zelf 
en het leven in het algemeen. (De rechtvaardiging hiervan hangt weer samen 
met mijn kijk op narratief onderzoek.) De focus bij het vaststellen van de analy-
se-eenheden in fragmenten, was het krijgen van een gedetailleerd beeld van de 
verschillende aspecten van de filosofische verhalen over intercorporaliteit en de 
relaties tussen die aspecten. Ik wilde nauwgezet onderzoeken wat de choreogra-
fen vertelden over de filosofische kwestie van lichamelijke verbondenheid in de 
hedendaagse danskunst. 

De voorbewerking van de onderzoeksgegevens, volgens de drie stappen, leidt er 
dus toe dat de ‘narratieven’ in dit onderzoek uiteindelijk nader gedefinieerd moeten 
worden als  ‘geregistreerde verhalen in fragmenten’.

BESCHRIJVING EN VERANTWOORDING VAN DE ANALYSEMETHODE: 
EEN THEMATISCHE NARRATIEVE ANALYSE
De in fragmenten opgedeelde verhalen zijn geanalyseerd volgens een ‘thematische 
narratieve analyse’ (Riessman, 2008, p. 53-76). De keus voor deze narratieve ana-
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lysemethode komt voort uit het doel van mijn onderzoek. In dit veldwerk, en het 
onderzoek als geheel, ben ik op zoek naar een filosofisch-inhoudelijk antwoord op 
de vraag naar intercorporaliteit in de hedendaagse danskunstpraktijk. Ik wil nader 
invulling geven aan dit filosofische concept. En juist bij een thematische narratieve 
analyse draait het primair om de inhoud, om dat ‘wat’ er in de verhalen naar voren 
komt. Riessman (2008) stelt wat betreft de thematische narratieve analyse het 
volgende vast: “Al het narratieve onderzoek gaat, natuurlijk, over inhoud – ‘wat’ er 
gezegd, geschreven, of visueel getoond wordt – maar in een thematische analyse, 
is inhoud de exclusieve focus” (p. 53).20 Dit is een verschil met andere vormen van 
narratieve analyse, zoals bijvoorbeeld de ‘structurele narratieve analyse’ (Riessman 
2008, p. 77-103) die vooral vraagt naar het ‘hoe’ van het verhaal dat verteld wordt. 
Bij die analysemethode richt het onderzoek zich op (de structuur van) het ‘vertel-
len’, terwijl de thematische narratieve analyse om het ‘vertelde’ zelf gaat. In mijn 
onderzoek ga ik dus uit van een thematische narratieve analyse. Dit betekent dat 
ik me concentreer op ‘wat’ de choreografen in hun filosofische verhalen over inter-
corporaliteit in de hedendaagse danskunst vertellen. Zodoende kan ik de relevante 
(deel)thema’s van het vertelde in beeld brengen. 

Vaak wordt de thematische narratieve analyse in de literatuur over kwalita-
tieve methoden verward met de gefundeerde theoriebenadering (grounded theory). 
Riessman (2008) maakt echter duidelijk dat er belangrijke verschillen zijn. Zo is er 
het onmiskenbare verschil, dat narratieve onderzoekers de verhalen ‘intact’ houden 
door te theoretiseren vanuit de verschillende specifieke casussen, om op die manier 
geval per geval tot thema’s te kunnen komen. Daarentegen kiezen onderzoekers 
van de gefundeerde theoriebenadering er volgens haar voor te theoretiseren vanuit 
samengestelde thema’s (of categorieën), die voortkomen uit de overeenkomsten 
tussen de casussen. Dit onderscheid werkt Riessman verder uit, waarna ze 
concludeert: “Op een fundamenteel niveau, vloeit het verschil tussen narratieve 
methoden en de gefundeerde theoriebenadering voort uit dit casusgecentreerde 
commitment” (2008, p.  74).21 Met andere woorden: iedere casus doet er toe, geval 
per geval. 

Uitgaande van deze conclusie, ben ik in mijn onderzoek in de eerste plaats 
op zoek naar wat de verschillende choreografen en dansmakers ieder voor zich 
te vertellen hebben over intercorporaliteit. Wat zijn volgens hem/haar de belang-
rijkste aspecten en de relaties tussen die aspecten als het gaat om de verhouding 

20 “All narrative inquiry is, of course, concerned with content – ‘what’ is said, written, or visually shown – 
but in thematic analysis, content is the exclusive focus.” 

21 “At a fundamental level, the difference between narrative methods and grounded theory flows from 
this case-centered commitment.” 
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tussen lichamen in de danskunst? Welke thema’s levert dat per verhaal op? 22 Het 
gaat dan eerder om de belangrijkste verschillen, dan om de overeenkomsten tussen 
de verhalen van die dertien choreografen en dansmakers in dit onderzoek. In de 
tweede plaats wil ik bij de gegeven bijzonderheden (de verschillende verhalen) ech-
ter ook de verbindende algemeenheden (de overeenkomsten tussen de verhalen) 
opsporen. Dat doe ik op dusdanige wijze, dat de onderlinge verschillen tegelijk ook 
verder verduidelijkt worden. Daarbij maak ik geen gebruik meer van de themati-
sche narratieve analyse (laat staan van de gefundeerde theoriebenadering), maar ga 
ik te werk volgens een filosofische reflectie. 

Omdat er voor mijn thematische narratieve analyse geen passend analyseformulier 
in de literatuur te vinden was, heb ik ervoor gekozen een eigen analyseformulier te 
ontwikkelen (zie: bijlage I van dit proefschrift). Daarvoor heb ik gebruik gemaakt 
van de uiteenzetting over de thematische narratieve analyse volgens Riessman 
(2008), in combinatie met meer traditionele methoden en technieken van kwa-
litatieve analyse volgens Boeije (2005) en Baarda, et al. (2005). Laatstgenoemde 
methoden en technieken heb ik echter ingekaderd in de narratieve aanpak, waarbij 
het ‘intacte’ verhaal van de choreografen begin- en eindpunt van de analyse vormt. 
Dit blijkt uit de eerste en laatste stap volgens het analyseformulier, die inzet op het 
‘structureren’ (in meer traditionele onderzoekstermen) van dat intacte verhaal.   

Het analyseformulier is getiteld: ‘Formulier thematische narratieve analyse 
(case-centered)’ en kent een opbouw in verschillende gedeelten. Eerst is er een 
blok ‘Algemene gegevens’, waarin het interview wordt genummerd, de naam van 
de interviewer en respondent worden weergegeven, alsook degene die de analyse 
uitvoert, en de datum van analyse en afname van het interview worden ingevuld. 
Daarna bestaat het formulier uit vier onderdelen, die even zovele analysestappen 
behelzen. Ik licht ze hier kort toe. 

De eerste analysestap (‘Structureren: eerste globale lezing verhaal’) begint 
met het meermalen grondig beluisteren en herlezen van het interview. Vervolgens 
wordt een voorlopige kernboodschap van de respondent over intercorporaliteit in 

22 Ik ben me ervan bewust, dat ik met de keus voor een narratieve thematische analyse in de richting 
beweeg van wat Clandinin & Connelly (2000, p. 21-33 en p. 143) de ‘reductionistische grens’ 
noemen tussen narratief onderzoek en traditioneel kwalitatief onderzoek (zoals de gefundeerde 
theoriebenadering). Deze auteurs begrijpen het gebied aan gene zijde van die grens van narratief 
onderzoek als “(…) de reductionistische manier van denken in termen van het grote verhaal” 
(Clandinin & Connelly 2000, p.  46). En die denkwijze geldt volgens hen ook voor een ‘reductie 
naar beneden tot thema’s’ (Clandinin & Connelly 2000, p. 143). Het intacte verhaal wordt immers 
gereduceerd tot meer algemene onderliggende thema’s. Maar, zoals gezegd: de verschillen ‘tussen’ 
de verhalen zijn in de door mij gekozen thematische narratieve analysemethode leidend.
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de danskunst geformuleerd. Dit wordt onderbouwd met (een) kernfragment(en) 
uit het interview. Het resultaat van deze eerste analysestap is het hebben van een 
globaal beeld van het nog ‘intacte’ verhaal van de respondent.

Bij de tweede analysestap (‘Uiteenrafelen: “open coderen” van verhaal’) 
start het uiteenrafelen van het interview. Dat gebeurt hier door middel van ‘open 
coderen’ van het verhaal. De relevante tekst van het interview wordt opgesplitst 
in fragmenten. Deze fragmenten worden in een tabel geplaatst, genummerd en 
vervolgens ‘open gecodeerd’ (‘labelen’) (Boeije 2005, p. 85-98; Baarda, et al. 2005, 
p. 318-321). Dit houdt in dat het onderzoeksmateriaal zo veel mogelijk voor zichzelf 
moet spreken en open tegemoet wordt getreden. Het resultaat van deze tweede 
analysestap is zodoende een lijst met codes.

Daarna wordt bij de derde analysestap (‘Uiteenrafelen: “axiaal coderen” van 
verhaal’) verder gegaan met het uiteenrafelen van de interviews. De gevonden 
codes worden zoveel mogelijk volgens dimensies of assen (‘axiaal’) geanalyseerd: 
het ‘axiaal coderen’ (Boeije 2005, p. 98-104; Baarda, et al. 2005, p. 321-328). Daarbij 
worden drie deelstappen gezet: (a) een eerste ordening van codes rond thematische 
clusters, door ze ruimtelijk te ordenen, er verbanden tussen te vinden en uit te 
gaan van een nummering; (b) het toetsen van de eerste ordening en het vervolgens 
herformuleren en herordenen van de betreffende codes in hoofdcodes en (nieuwe) 
subcodes, dat wil zeggen: het komen tot een ‘codeboom’ (waar mogelijk rond de 
‘assen’); en (c) het beschrijven van de definitieve hoofdcodes, in termen van de 
subcodes. Dit zijn de gevonden (deel)thema’s van het verhaal. Het resultaat van de 
volledige derde analysestap is een getoetste lijst met hoofdcodes inclusief bijbeho-
rende beschrijvingen. 

Na de uiteenrafeling, worden in de vierde en laatste stap (‘Structureren: 
“selectief coderen” van verhaal’) de analysegegevens weer bij elkaar gebracht en 
van een structuur voorzien. Bij dit ‘selectief coderen’ ligt de nadruk op integratie 
en het leggen van verbanden tussen de gevonden hoofd- en subcodes van het 
verhaal (Boeije 2005, p. 105-109; Baarda, et al. 2005, p. 330). In het kader van de 
thematische narratieve analyse, wordt het denkbeeld van de betreffende respon-
dent over het hoofdthema van ‘intercorporaliteit’ vastgesteld. Dit gebeurt aan de 
hand van de volgende punten: (a) het kernbegrip, (b) de terugkerende aspecten, 
en (c) de kernboodschap met betrekking tot het vraagstuk van intercorporaliteit in 
de hedendaagse danskunstpraktijk, zoals deze blijken uit het filosofische gesprek 
met de betreffende respondent. Het resultaat van deze vierde en laatste analysestap 
is het hebben van een onderbouwd beeld van het weer ‘intacte’ verhaal. Volgens 
de thematische narratieve analyse, is dit mijn hervertelling of representatie van 
de verschillende verhalen (Riessman, 2008). In bijlage II van dit proefschrift is 



39

een voorbeeld van een ingevuld analyseformulier te vinden, waarin de genoemde 
stappen naar voren komen. 

In het aparte katern (van een andere papiersoort), aan het eind van dit 
hoofdstuk, zijn de samenvattingen van de geanalyseerde verhalen, geval per geval, 
opgenomen. De focus ligt daarbij op de centrale kwestie van intercorporaliteit in 
de hedendaagse danskunstpraktijk. Die verschillende verhalen zijn verkregen 
volgens de thematische narratieve analyse (met behulp van het ontwikkelde analy-
seformulier). Ze vormen het uitgangspunt voor de genoemde filosofisch-reflexieve 
analyse, waarbij ook de overeenkomsten tussen de verschillende verhalen naar 
voren komen. De uiteindelijke resultaten van deze dubbele analyse presenteer ik in 
paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk.

DUUR VAN HET FILOSOFISCHE VELDWERK
Uiteindelijk heeft dit filosofische veldonderzoek van september 2009 tot en met 
januari 2013 geduurd. De dataverzameling en -analyse is daarmee langdurig en 
intensief geweest. Maar de bijkomende ‘vertraging van denken’, zeker van belang 
voor een filosofisch onderzoek, heeft ook veel opgeleverd. Dat is gedetailleerde 
en relevante informatie in de vorm van filosofische verhalen over de centrale 
thematiek van intercorporaliteit in de hedendaagse danskunstpraktijk, inclusief 
belangwekkende deelaspecten, vanuit de verschillende perspectieven van dertien 
toonaangevende choreografen in Nederland.

BETROUWBAARHEID EN GELDIGHEID
Bij dit filosofische veldwerk draait het uiteindelijk om de volgende vraag: waarom 
zou de lezer – filosoof, danskunstenaar of danswetenschapper – het door mij ge-
rapporteerde narratieve onderzoek geloven? In traditioneel kwalitatief-empirisch 
onderzoek zijn twee belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van onderzoek de 
betrouwbaarheid en de validiteit of geldigheid (Baarda, et al., 2005; Boeije, 2005; 
Maso & Smaling, 1998; Boeije, et al., 2009). Er kunnen zo twee vragen over de 
onderzoekskwaliteit worden gesteld (Hox 2009, p. 148). De eerste vraag is of de 
waarneming in de empirie geen toevalstreffer is. Dit betreft de betrouwbaarheid. 
De tweede vraag is of de waarneming de werkelijkheid dekt. Dit betreft de validiteit 
of geldigheid van het onderzoek. Diezelfde kwaliteitsindicatoren gelden ook voor 
kwantitatief onderzoek, waarbij de betrouwbaarheid en geldigheid van het onder-
zoek statistisch berekend worden. 

In narratief onderzoek blijft de vraag waarom de lezer de onderzoeksrappor-
tage zou geloven onverminderd gelden. Maar het antwoord op deze vraag heeft een 
principieel ander karakter. Riessman schrijft (2008): “Wanneer [de vraag wordt] 
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toegepast op narratieve projecten, zijn twee niveaus van validiteit belangrijk – het 
verhaal verteld door een onderzoeksdeelnemer en de validiteit van de analyse, of 
het verhaal verteld door de onderzoeker” (p. 184).23 Riessman (2008, p. 184-200) 
beschrijft verschillende facetten van validiteit die speciaal van belang zijn voor 
narratieve onderzoeksprojecten. Ik wijs op drie punten in haar uiteenzetting, die 
van betekenis zijn voor het onderbouwen van mijn claim van validiteit. Ten eerste 
benadrukt Riessman het belang van het zorgvuldig documenteren van de onder-
zoeksprocessen die worden gebruikt om data te verzamelen en te analyseren. Dit 
cruciale punt wordt in narratief onderzoek ook wel de audit trail genoemd (2008, 
p. 192). In deze paragraaf heb ik een uitgebreide beschrijving en verantwoording 
gegeven van de gevolgde onderzoeksbenadering en -methode. Ik ben zo transpa-
rant mogelijk geweest en bovendien zijn alle onderzoeksgegeven, indien gewenst, 
bij mij op te vragen. 

Ten tweede wijst Riessman op dat wat ze de ultieme test van validiteit noemt: 
het ‘pragmatisch gebruik’ van het onderzoek. Daarbij gaat het om de vraag of het 
gerapporteerde onderzoek ook gebruikt gaat worden door anderen, meer specifiek 
de leden van de academische gemeenschap. Want, stelt Riessman: “(…) als een 
groep van wetenschappers er uiteindelijk toe komt een specifieke manier van wer-
ken met narratieve data als een basis van empirisch onderzoek en theoretiseren te 
accepteren, dan kan de benadering als betrouwbaar worden beschouwd” (2008, 
p. 195).24 De betrouwbaarheid van een casus-gericht, narratief onderzoek is dan met 
het pragmatische gebruik ervan aangetoond.  Of dit bij mijn onderzoek het geval 
zal zijn, kan ik niet op voorhand zeggen. Dit zal moeten blijken, wat ook geldt voor 
het volgende punt. Maar duidelijk is dat ik daar met dit filosofische veldwerk, in 
combinatie met de filosofische literatuurstudie van de andere hoofdstukken, wel 
op inzet.

Ten derde: er is volgens Riessman ook sprake van validiteit in geval van 
‘politiek en ethisch gebruik’ van een onderzoek. Dit punt is vergelijkbaar met de 
validiteit van onderzoek op basis van een ‘pragmatisch gebruik’ in de academische 
gemeenschap. Maar hier betreft het een gebruik in de praktijk. In hoeverre leidt het 
onderzoek tot verandering in politieke of ethische zin? Bevordert het onderzoek 
een dialoog in een of meer praktische contexten? Mijn onderzoek is geen actie-
onderzoek, waardoor veranderingen al in de onderzoeksopzet zijn inbegrepen. Er 

23 “When applied to narrative projects, two levels of validity are important – the story told by a research 
participant and the validity of the analysis, or the story told by the researcher.” 

24 “(…) when a group of scholars eventually comes to accept a particular way of working with 
narrative data as a basis for empirical investigation and theorizing, the approach can be considered 
thrustworthy.” 
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zijn ook geen ‘member checks’ uitgevoerd om tussentijds na te gaan of de analyse 
van de verhalen wel valide is en of er nog geen veranderingen zijn opgetreden in de 
danskunstpraktijk. De reden dat die ‘member checks’ niet zijn uitgevoerd is (net als 
bij het eerdergenoemde punt van het niet anonimiseren), dat de choreografen en 
dansmakers publieke figuren zijn, die gewend zijn aan allerlei beschouwingen over 
hun leven, werk en denkbeelden. Daarbij komt dat het uiteindelijk mijn analyse en 
interpretatie van de verhalen zijn, dat wil zeggen: mijn filosofische verhaal. Tegelijk 
draag ik wel, zoals Clandinin & Connelly (2000, p. 177) het noemen, ‘relationele 
verantwoordelijkheid’ voor de choreografen met wie ik de onderzoeksgesprekken 
heb gevoerd. Maar ook dit derde punt van validiteit kan dus pas achteraf worden 
vastgesteld. Feit is echter dat ik met dit onderzoek ook een bepaald ‘ethisch gebruik’ 
in de praktijk van de danskunst beoog. Daarbij doel ik dan op mijn filosofie van 
lichamelijke verbondenheid als bron van ethisch besef binnen deze artistieke prak-
tijk (en in theoretische zin even zo goed binnen de academische gemeenschap). 
Aan het eind van mijn proefschrift dient ook deze praktische implicatie van de 
onderzoeksresultaten voldoende duidelijk te zijn.

2.3 RESULTATEN 

Uitgaande van de analyse kunnen nu zowel de verschillen tussen de verhalen, 
alsook de overeenkomsten daartussen in beeld worden gebracht. Daarbij is de inzet 
niet de verschillen op te heffen, maar ze verder te verduidelijken. In deze paragraaf 
presenteer ik de vijf belangrijkste resultaten van het filosofisch veldwerk, in hun 
onderlinge samenhang, te weten: (1) de polyfonie aan verhalen over het filosofische 
vraagstuk van intercorporaliteit in de hedendaagse danskunst, en tevens (2) de 
meer algemene overeenstemming dat intercorporaliteit in de betreffende context 
hoe dan ook met verbondenheid tussen lichamen te maken heeft. Daarbij wordt 
over de lichamelijke verbondenheid in de danskunst door bijna alle choreografen 
en dansmakers overwegend verteld in termen van: (3) een zekere spanning tussen 
eenheid en veelheid, (4) het gevoelsmatige aspect, en (5) de relatie tussen de dan-
sers onderling en de dansers met het publiek. Onder meer vanwege het belang 
van de zojuist besproken audit trail in narratief onderzoek, zijn in een apart katern 
van dit proefschrift, aan het eind van dit hoofdstuk, tevens de samenvattingen van 
de geanalyseerde verhalen te vinden. In die samenvattingen ligt de focus op de 
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centrale kwestie van intercorporaliteit in de hedendaagse danskunstpraktijk.25 Bij 
ieder gepresenteerd resultaat (behalve het eerste) geef ik ter onderbouwing steeds 
een aantal verschillende voorbeelden uit de samenvattingen van de geanalyseerde 
verhalen van de verschillende choreografen.

1. Er is een grote mate van meerstemmigheid tussen de verhalen van de verschillende 
choreografen en dansmakers met het oog op het filosofische vraagstuk van inter-
corporaliteit in de context van de hedendaagse danskunst.

Bij de keus van de verhalen van verschillende choreografen voor dit veldon-
derzoek, zoals beschreven in de methodesectie van dit hoofdstuk (§ 2.2), heb ik 
gestreefd naar een maximum aan variatie. Zo hebben de geselecteerde choreogra-
fen en dansmakers verschillende leeftijden en zijn ze daarmee van verschillende 
dansgeneraties in Nederland. Bovendien heb ik de hedendaagse danskunstpraktijk, 
zoals de choreograaf of dansmaker die creëert, in brede zin opgevat. Dit betekent 
dat er onderzoek is gedaan naar verhalen in de context van klassiek en modern 
ballet, moderne dans, urban dance en meer conceptuele danskunst. Dit streven 
naar een maximum aan variatie heeft zonder twijfel bijgedragen aan het resultaat 
van de veelstemmigheid tussen de verhalen. 

Maar er is meer. Vanuit een differentiefilosofisch perspectief, dat volgens mij 
als een bepaalde grondhouding van denken begrepen kan worden, zijn er altijd 
in eerste instantie de verschillen, de bijzonderheden, die geval per geval leidend 
zijn voor het onderzoek. Later in dit proefschrift kom ik nog uitgebreid te spreken 
over het differentiedenken, maar voor nu wil ik alvast de aandacht vestigen op het 
belang van verschil. Bij een narratief onderzoek gaat het dan om de verschillen of 
heterogeniteit ‘binnen’ de verhalen, als ook die ‘tussen’ de verhalen (Czarniawska, 
2004; Riessman, 2008). In dit filosofische veldonderzoek heb ik geen aandacht 
besteed aan de verschillen ‘binnen’ de verhalen van iedere choreograaf, omdat die 
niet direct relevant zijn voor het zoeken naar een antwoord op de centrale onder-
zoeksvraag. Doel van mijn onderzoek is hier immers in beeld te brengen wat de 
choreografen, in vergelijking met een drietal academische filosofen, vertellen over 
intercorporaliteit in de danskunst. Daarbij komt dat het volledige combinatieonder-
zoek van filosofische literatuurstudie en filosofisch veldwerk dan ook te omvangrijk 
zou worden. Maar ik heb me wel geconcentreerd op de belangrijkste verschillen 
of discrepanties ‘tussen’ de verhalen. En daar is dus duidelijk sprake van. Om dat 
klinken van een veelheid aan stemmen te onderstrepen, geef ik bij de presentatie 

25 Ik heb in dat katern niet gekozen voor een volledige weergave van alle niet-geanalyseerde filosofische 
verhalen (dat zijn de transcripten), omdat het totaal aantal pagina’s daarvan de omvang van dit 
proefschrift meer dan zou verdubbelen.
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van dit eerste resultaat om te beginnen een kernachtige weergave van alle dertien 
verschillende verhalen van de choreografen en dansmakers over intercorporaliteit 
in de hedendaagse danskunst. Daarbij maak ik, in dit geval, geen gebruik van 
verdere onderbouwing in de vorm van citaten, omdat het presenteren van dit eerste 
resultaat anders te uitgebreid zou worden (zie hiervoor: het aparte katern aan het 
eind van dit hoofdstuk). 

Welke uiteenlopende verhalen worden er verteld? Het eerste filosofische on-
derzoeksgesprek heeft plaatsgevonden met Hans van Manen. Hij vertelt dat dans-
kunst zonder intercorporaliteit niet mogelijk is. Alles draait om relaties. Daarvoor 
moet je goed kijken naar het lichaam, de erotiek en dood ervan. Dan toont zich de 
raadselachtigheid van het andere lichaam. Pauline de Groot legt intercorporaliteit op 
een andere manier uit, namelijk in termen van het delen van energiestromen. Haar 
inzet als danskunstenaar reikt daarbij verder dan het lichamelijke niveau alleen. We 
maken deel uit van de energiestromen van de natuur, van de kosmos. Conny Janssen 
blijkt intercorporaliteit in de danskunst vooral te begrijpen vanuit de relaties tussen 
mensen, wat de bron van haar werk is. Daarbij is het invoelen van de ander cruciaal. 
Er ontstaat een soort vanzelfsprekendheid, waardoor de dansers wel één lijf lijken te 
zijn en er een soort versmelting is. Wat vertelt Rudi van Dantzig? Volgens hem komt 
intercorporaliteit in de danskunst idealiter neer op het ademen als één lichaam. Het 
wezen van de dans is voor hem dan ook: één worden met de ander. Als dat lukt, dan 
is er onderlinge harmonie tussen de mensen, wat een geluksroes teweeg brengt. 
Krisztina de Châtel denkt hier volledig anders over. Weliswaar is het volgens haar 
mogelijk gevoelens met elkaar te delen, daar een eenheid in te worden. Maar licha-
men kunnen nooit één worden. Dat is voor haar een basisgegeven: de veelheid van 
de verschillende lichamen. Geïnspireerd door Nietzsche, zijn de mogelijke eenheid 
van het voelen en de onmiskenbare veelheid van de verschillende danslichamen 
volgens De Châtel daarom in een ‘tegenstrijd’ met elkaar. Bij Marco Gerris kan de 
betekenis van intercorporaliteit worden afgeleid van wat voor hem de essentie van 
dans is. Dat is het voelen van de passie van de danser door het publiek (en ook de 
maker). Hij noemt dit ook wel ‘het magische van het theater’. Met andere woorden: 
intercorporaliteit in de danskunst komt neer op het delen van het gepassioneerde 
gevoel tussen danser en publiek. In het gesprek met Nita Liem draait het onderzoek 
naar intercorporaliteit in de danskunst uiteindelijk om de kwestie van ‘samen in 
the zone raken’. Kan dat? Haar antwoord hierop is tweeledig. Enerzijds begrijpt zij 
de verhouding tussen lichamen onderling, op momenten van in the zone raken, 
als het voelen van een samenstromen van energietrillingen. Maar anderzijds is 
het in the zone raken voor Liem uiteindelijk toch een solo-trip, waarmee de verhou-
ding tot het andere lichaam uit beeld raakt. Ed Wubbe geeft aan dat er tijdens een 
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dansvoorstelling ineens een vonk kan overslaan, waardoor er een eenheid ontstaat 
tussen dansers en publiek. Het publiek wordt geraakt door het ‘bijzondere’, ‘bui-
tengewone’, ‘goddelijke’, het ‘wonder van het leven’ dat in de dans tot uitdrukking 
wordt gebracht. Er worden dan universele gevoelens gedeeld. En dat is de betekenis 
die intercorporaliteit in de danskunst idealiter bij hem heeft, dat wil zeggen: een 
eenheid door het delen van universele gevoelens. Bij Ted Brandsen is weer een ander 
verhaal te beluisteren. De verhouding tussen lichamen onderling in de danskunst 
spitst hij toe op het ‘samen in het moment zijn’. Dat samen in het moment zijn is 
zonder meer mogelijk. Je voelt je verbonden met elkaar, omdat er eenwording is in 
het gezamenlijke streven. Dat zoeken naar en soms daadwerkelijk kunnen voelen 
van die verbondenheid, is ‘deel van onze natuur’. In het onderzoeksgesprek met 
Nanine Linning komt naar voren dat intercorporaliteit in de dans te begrijpen is als 
‘samen in de flow zijn’. De essentie hiervan is: non-verbale, lichamelijke communi-
catie. Want volgens haar zijn we gewoon dieren, maar met een extra denkcapaciteit. 
Dus dat is hoe ze in de kern over intercorporaliteit in de danskunst denkt. Nicole 
Beutler laat er geen misverstand over bestaan. Volgens haar is intercorporaliteit als 
een eenheid van lichamen in de danskunst mogelijk. Tegelijk is er de veelheid van 
individuen, die deel uitmaken van die massa. Beutler heeft het altijd over één groot 
lichaam vormen op het podium. En de dansers die dan in een zelfde beweging 
samengaan als één lichaam, zijn als een zwerm vogels. Voor Erik Kaiel komt het in 
zijn werk aan op togetherness. Dat is zijn ethische inzet als dansmaker: ‘het gevoel 
van saamhorigheid’, het bouwen van bruggen. En delen met andere mensen is 
zonder meer mogelijk. Dus op die wijze kan intercorporaliteit in zijn geval ook 
het beste begrepen worden, dat wil zeggen: als ‘saamhorigheid’. Tot slot is er het 
onderzoeksgesprek met Toer van Schayk. Hij lijkt op twee niveaus antwoord te 
geven op de vraag naar intercorporaliteit in de danskunst. Op een fundamenteel 
niveau is de verhouding tussen lichamen van mensen in de danskunst niets anders 
dan die tussen mens en dier. Er passeert eerst een fluïdum, waarna een eventuele 
aanraking het natuurlijke gevolg is. Op het toegepaste niveau van de dans(kunst), 
maakt hij een onderscheid tussen kunstdans en folkloristische dans. Alleen bij 
laatstgenoemde danssoort voel je pas echt verbondenheid samen. De kunstdans 
lijkt bij Van Schayk in eerste instantie een individuele aangelegenheid. Alhoewel, 
ooit droomde hij van een eigen kleine dansgroep – een ‘familie’ –, waarin de ver-
houding tussen individu en geheel ideaal is. 

Ziehier de meerstemmigheid. Zeer kernachtig weergegeven, zijn dit de 
belangrijkste verschillen tussen de verhalen van de dertien toonaangevende cho-
reografen en dansmakers in Nederland over de centrale vraagstelling van intercor-
poraliteit in de context van de hedendaagse danskunst. Maar wat zijn gegeven die 
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bijzonderheden nu de belangrijkste verbindende algemeenheden of overeenkom-
sten tussen die verhalen (waarbij die verschillen ook verder verduidelijkt worden)? 
Daarover gaan de volgende vier resultaten.

2. Uit alle verhalen van de choreografen en dansmakers blijkt, dat intercorporaliteit 
in de context van de hedendaagse danskunst voor hen hoe dan ook met lichamelijke 
verbondenheid te maken heeft (d.i. in verschillende modaliteiten). Wat ze vertellen 
over die verbondenheid van lichamen is dan niet zozeer neutraal, als wel waardege-
laden. Ik geef drie voorbeelden.

Hans van Manen vertelt bijvoorbeeld dat danskunst voor hem altijd over 
relaties tussen mensen gaat. Hij vindt de overdracht tussen dansers buitengewoon 
belangrijk. In het gesprek benadrukt hij dit punt daarom ook meermalen: “(…) het 
gaat altijd over relaties. Altijd de relaties, altijd over relaties, die relaties” (p. 2)26. Men-
sen moeten elkaar geweldig vinden, daar draait het om in zijn werk. En die relaties 
tussen mensen spelen in de danskunst dan vooral op een lichamelijk niveau. Want, 
geeft hij aan: “Er is niets lichamelijker dan de danskunst” (p. 20). Dus voor Van 
Manen heeft intercorporaliteit in de danskunst, op een bepaalde manier, duidelijk 
met lichamelijke verbondenheid te maken.

Ook voor Conny Janssen zijn de relaties tussen mensen een cruciaal punt in 
haar werk. Die vormen de bron van haar werk. Zo geeft Janssen aan waarom ze 
danswerk maakt en wat ze er eigenlijk mee wil vertellen: “(…) want uiteindelijk 
als je al het werk terugbrengt naar de basis, is eigenlijk de basis, die basis blijft 
eigenlijk hetzelfde, dat is hoe ik naar mensen kijk. (…). En hoe ik vind dat mensen 
met elkaar omgaan. Het is eigenlijk de bron van mijn werk” (p. 2). Om nu iets in een 
dansvoorstelling voor het voetlicht te brengen over die menselijk verhoudingen, 
vormen de dansers als individu voor Janssen het uitgangspunt. De dansers hebben 
verschillende karakters en er zijn de fysieke verschillen. Die fysieke verschillen zijn 
onmiskenbaar, want iedere danser ziet er anders uit, heeft een ander fysiek voor-
komen. Janssen over dat uitgangspunt: “Nou ja dat is eigenlijk iets wat inherent is. 
Bij de eerste blik die we hebben is de buitenkant hoe we er uit zien. En dan komt 
misschien het pellen naar binnen toe” (p. 9). De verschillen maken het interessant 
en dat begint al met de verschillende lijven. Het werk van Janssen gaat dus altijd 

26 De ‘Onderzoeksgesprekken Filosofie & Dans’ met de verschillende choreografen zijn omwille van 
de analyse ‘letterlijk’ getranscribeerd. De citaten uit die gesprekken, op basis van de betreffende 
transcripties, zijn echter ‘woordelijk’ weergegeven. In de tekst van dit proefschrift, die betrekking 
heeft op de onderzoeksgesprekken, wordt tussen haakjes verwezen naar de respectievelijke pagina’s 
van de verschillende transcripties. Indien gewenst, zijn deze eventueel bij mij op te vragen.
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ook over de relaties tussen mensen, zoals die lichamelijk in de danskunst tot uit-
drukking komen. Lichamelijke verbondenheid speelt hier hoe dan ook een rol in.

Of nog een derde voorbeeld: in het onderzoeksgesprek met Nicole Beutler komt 
de vraag naar intercorporaliteit direct vanaf het begin expliciet aan de orde. En voor 
haar is lichamelijke verbondenheid in de danskunst evident. Al snel vergelijkt zij 
het samengaan van de dansers in een zelfde beweging met het beeld van een zwerm 
vogels. Net als een zwerm vogels, kunnen dansers volgens haar namelijk één groot 
lichaam zijn. Maar waarom maakt ze nu juist die vergelijking? Ze antwoordt: “Om-
dat ik daar heel erg mee werk. Dat is het principe van, ik weet niet of het bij vogels 
zo is, maar de flocking is één van de principes” (p. 7). Ze vertelt dat dit ook wel in 
theaterlessen wordt geoefend. En Beutler heeft dit principe steeds vaker toegepast 
op haar werk, omdat ze het interessant vindt hoe leiderschap overgenomen kan 
worden en hoe de performers zich open kunnen maken. Hoe ze zich over kunnen 
geven aan de massa, waarbij het moment van de beslissing een soort zacht moment 
wordt, dat ook losgelaten kan worden. En dat het lichaam op een bepaalde manier 
misschien wel bevrijd wordt. Of, zoals Beutler vervolgt: “Ja eigenlijk dat het in een 
moment is, dus. En ja, flock of birds beweegt door de ruimte en die passen zich altijd 
aan, aan elkaar. En swarming kan je het ook noemen. (…)” (p. 7). Dansers die in een 
zelfde beweging samengaan als één lichaam, zijn als een flock of birds, swarming, 
zwermend als vogels. Het vraagstuk van intercorporaliteit in de danskunst heeft 
ook voor haar dus alles met lichamelijke verbondenheid te maken.

3. Over lichamelijke verbondenheid in de danskunst wordt door de choreografen 
en dansmakers bijna altijd verteld in termen van een zekere spanning tussen eenheid 
en veelheid. Ik laat eerst dezelfde drie choreografen nog een keer aan het woord, 
waarna ik twee aanvullende voorbeelden geef.

In het gesprek met Hans van Manen komt die spanning tussen eenheid en 
veelheid op een specifieke wijze tot uitdrukking. Relaties tussen mensen op het 
lichamelijke niveau spelen in de danskunst voor hem een centrale rol. En hij geeft 
aan dat kijken daarbij cruciaal is. Dat kijken tussen mensen is voortdurend in 
beweging, het biedt geen zekerheid over de onderlinge relaties. Uiteindelijk komt 
die onmogelijkheid om zekerheid te krijgen in de onderlinge relaties, volgens hem, 
door de raadselachtigheid van het andere lichaam. Die raadselachtigheid hangt 
voor Van Manen samen met erotiek en dood. Het lichaam in de dans heeft altijd met 
erotiek te maken. Als hij aan lichamelijkheid denkt, dan is een technisch niveau 
zonder meer erg belangrijk, waarna hij echter onmiddellijk aangeeft: “(…) en dan 
komt toch de erotiek ter sprake” (p. 1). Daarnaast noemt Van Manen nog het heb-
ben van persoonlijkheid en het durven nemen van risico’s. Die erotiek heeft niets 
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met seks te maken, dat zou op het podium veel te plat zijn. Wat het lichaam een 
erotische karakter geeft, komt voort uit zijn raadselachtigheid. En ook de dood, het 
dode lichaam, is een raadsel voor ons. Zo zegt hij plotseling in het gesprek: “Ik vind 
trouwens een dode ook altijd erg lichamelijk, ja” (p. 10). En kort daarna vertelt hij: 
“Dus je kijkt naar het lichaam zoals je ooit naar het lichaam van de buren gekeken 
hebt. Je ziet daar een lichaam waar je niks van snapt. Die, ja je begrijpt wel dat het 
mager geworden en uitgehold is of de kleur en noem het maar allemaal op, maar 
ja, het meest, het meest interessante van de lichamelijkheid vind ik de raadselach-
tigheid” (p. 11). Dus: hoewel er in de danskunst lichamelijke verbondenheid speelt, 
blijft het andere lichaam waarnaar de danser kijkt tegelijk ook raadselachtig. En dit 
betekent dat er een zekere spanning is tussen eenheid en veelheid.

Twee choreografen hebben het expliciet over de verhouding van individu en 
massa tussen dansers onderling in een werk, te weten: Conny Janssen en Nicole 
Beutler. Voor Conny Janssen, zo is al duidelijk geworden, vormen de dansers als 
individu het uitgangspunt van haar werk. Hun fysieke verschillen zijn dan een 
eerste aanknopingspunt. Maar ze geeft aan dat het, uitgaande van die fysieke ver-
schillen, ook haar inzet is om met de dansers een eenduidig verhaal te vertellen 
over menselijke relaties. En daarvoor is het in een voorstelling soms ook nodig één 
gevoel neer te zetten. Janssen legt uit: “Want het ene gevoel is, je staat met elkaar, je 
concentratie met elkaar, en je doet iets met elkaar en daar moet je ook aan werken. 
‘Jongens het is met elkaar, nu naar voren, rennen en gillen’. (…). En in dat moment 
zie ik niet jou, jou en jou, maar één ding gebeuren, een blok of brok of wat dan 
ook” (p. 9). Er doet zich een massa voor. Dat gevoel van een massa nivelleert het 
individu, waarvan Janssen zegt er heel erg mee te spelen. De massa voert even de 
boventoon, zodat het individu er daarna beter tegen af kan steken. Ze zijn voor haar 
allebei nodig: “Het individu is niet interessant, als je niet die massa ertegen over 
hebt, tenminste voor mij. Het is juist wel mooi om te zien, hoe het individu zich 
ertoe verhoudt en waarom komt die eruit en wat gebeurt er met die groep en als er 
nog iemand uitkomt” (p. 10). Dus zonder massa is er geen individu, of beter: bij het 
inzoomen op de massa, komt het individu pas goed tot uitdrukking. 

Maar mijn vraag is: hoe begrijpt Janssen dat neerzetten van één gevoel in de 
danskunst dan? Als je met een ander danst, vertelt ze, dan “(…) moet je buiten je 
eigen lichaam kunnen denken” (p. 12). En je moet de ander invoelen, want: “Samen 
dansen is denken en je fysiek verplaatsen in de ander” (p. 12). Invoelen is het je 
verplaatsen in de ander, je open stellen voor de ander. Dan kun je samen bewegen 
en dingen voor elkaar krijgen. Dat is, zegt ze, “(…) omdat je voelt wat die ander 
nodig heeft en die ander voelt wat hij jou moet geven en dan ontstaat er een soort 
vanzelfsprekendheid, het lijkt wel één lijf, een soort versmelting” (p. 12). Dus Jans-
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sen begrijpt intercorporaliteit in de danskunst vanuit de relaties tussen mensen, 
waarbij het invoelen van de ander cruciaal is. Maar gegeven het uitgangspunt van 
de veelheid aan fysieke verschillen tussen de dansers, is er volgens Janssen ook 
altijd een spanning tussen individu en massa.

Ook Nicole Beutler spreekt expliciet over de verhouding van massa en individu 
wat betreft de dansers onderling. Daarbij legt zij het accent, anders dan Janssen, juist 
op de kant van de massa. Eerder is aangegeven, dat zij het samengaan van dansers 
in een zelfde beweging vergelijkt met een zwerm vogels. Die vergelijking maakt 
ze, als ze vertelt over het voor haar belangrijke filosofisch thema van de verhouding 
tussen massa en individu. Als voorbeeld noemt ze haar werk Piece: “(…) daar gaat 
het de hele tijd over hoe je een soort, bijna als een zwerm vogels, hoe zij altijd naar 
elkaar kunnen luisteren en hoe ze altijd met elkaar kunnen gaan in die bewegin-
gen, die ze moeten doen en die ook vastgelegd zijn” (p. 1). In dit stuk (piece) wordt 
duidelijk wat de positieve kracht van een massa kan zijn, waarmee ze een link legt 
met vrede (peace) en pacifisme (bijvoorbeeld: het pacifistenteken op de shirts van de 
dansers). Maar er is ook een keerzijde aan massabewegingen, zoals het fascisme. 
Nicole Beutler is zich als Duitse zeer bewust van die mogelijkheid, de negatieve 
kracht van een massa. Het draait haar echter primair om het onderzoeken van de 
vraag naar het samenvoegen van mensen in een massa, in de positieve zin. Zo is het 
Piece-stuk ook een massabeweging geworden, waarbij een politiek statement wordt 
gemaakt. Beutler stelt vast: “En het is ook min of meer gelukt. Het is echt een power 
die van hen afkomt. Dat echt veertien verschillende jongeren met verschillende 
huidskleuren één lichaam vormen. Waar je het echt niet van verwacht” (p. 3/4). Dus 
samen op een positieve manier één lichaam vormen lijkt te kunnen.

In het gesprek zoomen we verder in op het thema van massa en individu. Het 
accent ligt voor Beutler blijkbaar op de kant van de massa. Om op te gaan in de mas-
sa moet je met oren en ogen luisteren, samengaan in de beweging. Net als bij een 
zwerm vogels. Tegelijk moet de eigen beslissing van ieder individu om mee te gaan 
wel zichtbaar zijn. Er moet iets van een kern blijven bestaan. Maar: de bedoeling is 
dus één groot lichaam te zijn op het podium. Beutler vertelt: “Ik werk heel erg veel 
met luisteren om zo één te worden met die andere lichamen. Ik heb het altijd over 
één groot lichaam vormen, op toneel. Dus wat zij doen is één groot lichaam zijn. En 
dat kan alleen door te luisteren en door niet alleen voor jezelf te staan, maar door 
deze ruimte [zijwaarts] wakker te houden. Ik kan het niet beter in woorden vatten 
dan zo” (p. 1). De bedoeling is dat de dansers samen opgaan in dezelfde beweging. 
Beutler: “En een van de dingen die ik altijd zeg is tegen de performers, en ik werk al 
zo sinds 2005, dat de performers gezamenlijk hetzelfde doen” (p. 2). Op de nadruk-
kelijke vraag of dit betekent dat een eenheid van lichamen volgens haar mogelijk 
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is, is het antwoord helder en duidelijk: “Ik denk heel erg: ‘ja’” (p. 3). Tegelijk blijkt 
uit haar verhaal dat het individu niet helemaal mag verdwijnen. Aldus is er ook 
bij Beutler sprake van een zekere spanning tussen eenheid en veelheid, tussen de 
massa en het individu, van de dansers onderling.

Een enkele choreograaf lijkt weliswaar uit te gaan van een eenheid in de relaties 
tussen lichamen van de dansers. Maar bij nadere analyse blijkt ook hier sprake te 
zijn van een bepaalde, hoewel minimale spanning tussen eenheid en veelheid in 
de lichamelijke verbondenheid. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Rudi van 
Dantzig. Voor Van Dantzig is intercorporaliteit in de danskunst idealiter het als één 
lichaam ademen. Dit hangt samen met wat voor hem het wezen van de dans is: één 
worden met de ander. Die eenwording betekent tot onderlinge harmonie komen, 
wat een geluksroes teweeg brengt.

Lichamen onderling kunnen volgens Van Dantzig in de danskunst soms 
fungeren als ‘schroefjes in een machine’. Maar het kan ook anders, vertelt hij, want 
lichamen kunnen in de danskunst soms ook ‘als één lichaam ademen’. Eerder in 
het gesprek heeft hij aangegeven, dat de Russen dat volgens hem kunnen. En op de 
expliciete vraag of dat inderdaad kan: ‘als één lichaam ademen’, zegt hij nogmaals 
onomwonden: “Ja, het kan wel” (p. 4). Het delen van lichamelijkheid is de danskunst 
is mogelijk. Gelukkig niet als een machine, vertelt Van Dantzig. “Maar wel ja, dat 
heb je soms ook bij, soms is er maar één voorstelling, dat je voelt ‘ahhh’ [doet voor], 
ze voelen elkaar allemaal aan en ze zijn in één geluksroes” (p. 5). Als dansers als 
één lichaam met elkaar ademen, dan zijn ze in een geluksroes. En er is onderlinge 
harmonie, dat is het ideaal, want: “Ja, het mooiste is, zou zijn, als mensen bij elkaar 
een bepaald soort harmonie samen ondervinden” (p. 5). Muziek speelt daar een 
belangrijke rol in. Het gaat er uiteindelijk om echt tot het wezen van de dans en tot 
de bewegingen door te dringen. Maar wat is het wezen van de dans? Van Dantzigs 
antwoord is helder en duidelijk: “Ja, één worden met een ander” (p. 9). Niet met één 
ander, maar met anderen. Hij vervolgt: “En soms voelt het publiek dat misschien 
niet eens, maar als je met mensen gewerkt hebt en je voelt en ziet daar opeens dat er 
iets tussen die mensen is, waar je zo gelukkig van wordt, dan kan het mij niet zoveel 
schelen als het niet perfect is. Maar, ja, dat je een hele andere sensatie en ontroering 
voelt groeien en voelt ontstaan” (p. 9).

Dans moet je naar de keel grijpen. Want zoals Van Dantzig zegt: “Dat is 
natuurlijk het ideaal eigenlijk, dat je zo je ziel prijsgeeft en je openmaakt voor an-
deren. En dat is niet eens voor anderen, dat is voor jezelf en voor de mensen om je 
heen waar je mee werkt” (p. 3). Van Dantzig spreekt hier niet alleen als choreograaf, 
maar “(…) ook als danser, als alles door elkaar, de hele wereld eigenlijk” (p. 3). Je 
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wordt naar de keel gegrepen door de danskunst, op het moment dat er als één 
lichaam geademd wordt, als er eenwording is met de ander. Dat is het ‘ideaal’. En 
soms kan dat volgens Van Dantzig ook werkelijkheid worden. Maar, zo blijkt hij 
daarbij tegelijk aan te geven: het gaat erom dat je op die manier je ziel prijsgeeft 
en ‘je openmaakt voor anderen’. Welnu, in dat openmaken voor anderen blijft de 
ander als ander uiteindelijk toch gehandhaafd. Dus: in het verhaal Van Dantzig 
is de spanning tussen eenheid en veelheid van de lichamelijke verbondenheid 
minimaal, maar wel ook aanwezig. 

Er is één choreograaf, Krisztina de Châtel, die nadrukkelijk stelt dat er wat betreft 
de dansers onderling weliswaar een eenheid van esthetische gevoelens mogelijk 
is, maar dat er alleen een veelheid van lichamen kan zijn. En tussen beide is er in 
de danskunst een soort strijd. Zo luidt De Châtels antwoord op de vraag of delen 
van esthetische gevoelens mogelijk is: “Ja ja, zeker ja, ja dansers die moet zich ook 
normaal voelen, heel sterk, een eenheid hoor” (p. 5). Daar kan geen misverstand 
over zijn, de gevoelens van de dansers kunnen heel sterk zijn. Daardoor kan er een 
eenheid ontstaan. Zo is ze bezig met walsmuziek van Strauss, waar ook een duet 
in voorkomt. Over de dansers in dat duet zegt ze: “Ja, dat gevoel is enorm, heel veel 
gevoelens” (p. 5). Tegelijk moet ze dat als choreograaf ook goed in de gaten houden 
en een plaats geven in haar danswerk. Van de ene kant zijn de dansers ‘pionnetjes’. 
“Maar van de andere kant”, zo benadrukt ze, “het is toch het kloppende hart, hè?” (p.  
5). Wat je daar mee doet als maker luistert daarom heel nauw. Bij De Châtel wordt, 
naar eigen zeggen, namelijk niet aan ‘esthetiek’ gedaan, er wordt niet gewoon 
lekker gedanst. Er geldt een artistiek concept en in haar stijl van werken worden 
de dansende lichamen op allerlei manieren ingeperkt. Maar wat vastgesteld kan 
worden: de sterke gevoelens vormen volgens De Châtel het kloppend hart van een 
dansstuk. En in het delen van gevoelens is dus een eenheid mogelijk.

Dat ligt beduidend anders bij de kwestie van het delen van lichamelijkheid. 
De Châtel is hier uitgesproken over. De vraag is of lichamen, niet letterlijk maar 
in filosofisch zin, één kunnen worden. Of met andere woorden: kun je spreken 
van één lichaam in een dansstuk, terwijl het om meerdere mensen gaat? Haar 
antwoord hierop is kort maar krachtig: “Aha, nee” (p. 7). Ze licht toe: “Nee, omdat 
dat heel duidelijk is, dat die, hoe die iemand kijkt bijvoorbeeld op toneel, hier ben 
ik en alle dansers. Dus de hele fysiognomie en hele uitstraling is heel belangrijk, 
hè?” (p. 7). Het draait om de fysieke verschillen en de verschillen in uitstraling van 
de dansers. Tegelijk geeft ze wel toe dat het bij een kunstwerk om één ding gaat 
en dat dansers vanuit dat opzicht een soort ‘pionnen’ zijn. Er is volgens De Châtel 
een ‘tegenstrijd’: enerzijds zijn de dansers als het ware ‘poppetjes’ in dat ene werk, 
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anderzijds moeten ze er ieder voor zich wel staan met hun persoonlijke uitstraling. 
Maar: dat verschil in fysiognomie mag niet ontkend worden en een eenheid van 
lichamen in de dans is dus niet mogelijk.

4. Wat betreft verschillende modaliteiten van lichamelijke verbondenheid, blijken 
de meeste choreografen en dansmakers vooral te vertellen over het gevoelsmatige 
aspect van lichamelijke verbondenheid. Er komen vijf voorbeelden meer uitgebreid 
aan bod.

Het benadrukken van het gevoelsmatige aspect van intercorporaliteit blijkt 
onder meer uit het verhaal van Ted Brandsen. Volgens Brandsen is het in de dans-
kunst mogelijk om samen in het moment te zijn. Sterker: daar draait het om in 
de danskunst, vertelt hij. Dat samen in het moment zijn is, aldus Brandsen, te 
begrijpen als flow, een uitwisseling van energie, een uitwisseling van een soort 
creatieve impulsen. Er doet zich een woordeloos met elkaar begrijpen en delen 
voor. En: “(…) ja, dan word je geraakt en dan kan je iets voelen wat je niet in woorden 
kunt uitleggen en dat is waar dans om gaat” (p. 6). 

Maar, vraag ik, is dat in het moment komen niet typisch iets wat je alleen doet? 
Brandsen: “(…) nee, nee, juist als je samen, als je elkaar kunt aanvoelen en (…) je 
weet dat je dezelfde richting op gaat, dat je (…) met zijn allen één wordt in je geest en 
in je doel en dat je met zijn allen naar één richting gaat, dat voel je als je danst heel ... 
dat weet ik nog heel goed, als je grote balletten danst en je voelt met zijn allen dat dit, 
dat het goed was en dat je verbonden was, dat je allemaal dezelfde soort inzet had, 
(…) dan ben je deel van iets dat groter is dan jezelf” (p. 7). Dus het gaat juist om het 
samen in het moment zijn. Dan ben je verbonden met elkaar en is er eenwording 
in het gezamenlijk streven. 

In het contact van het gezamenlijke moment voelen de dansers een soort ver-
bondenheid met elkaar. Brandsen zegt hierover: “Ik denk dat je als mens daar altijd 
naar op zoek bent, op wat voor manier dan ook (…), aansluiting (…), geborgenheid, 
bescherming, liefde, wat dan ook, een ander, iemand waar je altijd bij hoort (…). En 
we zoeken ook bescherming en geborgenheid in groepen bij elkaar. (…). Dat is deel 
van ons instinct, van onze natuur” (p. 7/8). Het zoeken en voelen van verbonden-
heid maakt volgens Brandsen dus deel uit van onze natuur. Dat is wat je op zo een 
moment ook kan voelen, het gezamenlijke streven, het gezamenlijke wegvallen van 
alle andere barrières, alles wat tussen je in kan staan. Want, zegt hij: “(…) je hebt 
mensen, weet ik veel, we hebben dertig verschillende nationaliteiten hier, (…), die 
op dat moment allemaal één ding woordeloos met elkaar begrijpen en delen” (pp. 
7/8). Hij geeft aan dat er wel culturele verschillen zijn en dat mensen heel anders in 
zo een proces stappen. Maar: “(…) op het moment dat je bij een uitvoering het goed 



52

bij elkaar krijgt, voelt iedereen hetzelfde. Dat is toch wat interessant is, natuurlijk”      
(p. 8).

Brandsen noemt zo’n moment waar iedereen naar streeft ‘het sublieme’. Hij 
zegt: “(…) kijk, in het proces gebeuren er soms andere dingen en komen mensen op 
een andere manier tot een (…) zelfde plek, maar het is wel waar iedereen naar streeft, 
naar een soort moment, naar het sublieme” (p. 8). Iedereen voelt dan hetzelfde. Het 
gaat hem, met andere woorden, om het delen van het sublieme. Brandsen: “(…) 
ja, ik denk, dat is waarom dit vak ook, waarom deze kunstvorm ook bestaat (…) en 
waarom we dit delen” (p. 8). Nu wordt er over het sublieme vaak geschreven en 
gesproken in termen van een allerindividueelste ervaring. Maar, stel ik hem de 
vraag, is er niet nog een fundamentelere laag, waarbij juist die gezamenlijkheid 
zwaarder weegt, dat is op de momenten dat je vooral ook die verbondenheid ervaart? 
Brandsen is er helder over: “(…) ja, voor mij is dat een essentieel onderdeel (…), in 
dans is het een absoluut essentieel” (p. 8). Dat delen van het moment of van het 
sublieme is een essentieel onderdeel van dans, want dans doe je altijd samen. Aldus 
benadrukt Brandsen het gevoelsmatige aspect van de lichamelijke verbondenheid 
in de danskunst. En hij noemt dat het delen van het sublieme.

Ik knoop hier aan met een tweede voorbeeld, uit een deel van het verhaal van 
Rudi van Dantzig, waarin het gevoelsmatige aspect van de relatie tussen lichamen 
in de danskunst op een bijzondere manier een rol speelt. Van Dantzig vertelt dat 
lichamelijkheid in de danskunst een andere betekenis heeft in de verschillende 
dansgenres. In klassiek ballet, de achtergrond van waaruit Van Dantzig spreekt, 
geldt wat betreft lichamelijkheid vooral een streven naar perfectie en bovenmense-
lijkheid. Dit kan je naar de keel grijpen, maar dat is slechts een enkeling gegeven. 
Van Dantzig: “Er zijn er maar weinig die je dan zo bij de strot grijpen, dat het je ook 
ontroert, meesleept. En het sleept heel vaak mee door de virtuositeit en dat je denkt 
‘mijn god het is bovenmenselijk bijna’” (p. 1). Maar in het klassiek ballet, maakt hij 
duidelijk, is de groep over het algemeen belangrijker dan het individu. Dat geldt 
voor het corps de ballet, alsook tussen het corps de ballet en de solisten. In moderne 
dans wordt vooral gezocht naar de inbreng van persoonlijke creativiteit. Wat betreft 
de lichamelijkheid wordt ook imperfectie en aardsheid getoond. En het individu is 
meestal belangrijker dan de groep. Als voorbeeld noemt Van Dantzig Pina Bausch, 
die niet bang was om alsmaar weer te zoeken met haar mensen. De dansers konden 
hun eigen creativiteit inbrengen.

Van Dantzig neemt, naar eigen zeggen, een tussenpositie in tussen klassiek 
ballet en moderne dans, of ook: tussen (het tot uitdrukking brengen van) de ver-
schillende betekenissen van lichamelijkheid. Waar het hem vooral om gaat, is dat 
je naar de keel wordt gegrepen. Hij vertelt: “Ik ben dan niet zo erg op zoek naar 
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perfectie, maar dat ik, ja, dat mensen me op een gegeven moment, een danser of 
ik heb ook zo vaak met niet-dansers gewerkt, ja, dat ze me bij de keel grijpen” (p. 1). 
Wat ontroert, is ook de enorme overgave aan beweging en muziek. De Russen vor-
men voor hem een ideaal, zij combineren het beste van beide werelden: “Dat is bij 
de Russen, die een fantastische techniek hebben. En een fantastische, prachtig ook 
in de klassieke techniek, plasticiteit hebben én toch gelijk zijn. En als één lichaam 
ademen én toch een eigen emotie daarin en persoonlijkheid daarin meebrengen 
en er aan toevoegen. Dat is nog altijd zo, ja, adembenemend” (p. 4). Dus de Russen 
vertegenwoordigen die tussenpositie tussen lichamelijkheid in het klassieke ballet 
en de moderne dans. Zij ademen als één lichaam en brengen tegelijk persoonlijke 
creativiteit in. Dus wat blijkt uit dit deel van Van Dantzigs verhaal, is dat hij lichame-
lijke verbondenheid in de danskunst uitlegt in termen van een intens, hevig gevoel: 
een danswerk moet hem bij de keel grijpen.

In het verhaal van Toer van Schayk komt het gevoelsmatige aspect van intercor-
poraliteit in de danskunst eveneens naar voren. Want een punt dat hiermee samen-
hangt is de kwestie van aanraking, waar Van Schayk in zijn verhaal nadrukkelijk op 
ingaat. In de klassieke dans is aanraken volgens hem iets dat summier voorkomt. 
En als het al gebeurt, dan is dat vaak behoorlijk vreemd, op een niet alledaagse ma-
nier. Dat is hem steeds meer opgevallen: een man ontmoet een vrouw, gaat achter 
haar staan en pakt haar in de taille. Zelf vindt Van Schayk aanraking heel belangrijk 
in de danskunst. Daarbij hoeft het niet per se een feitelijke aanraking te zijn, om de 
aanwezigheid van die ander door aanraking te ervaren. Handen of armen kunnen 
bijvoorbeeld ook rond het lichaam van de ander bewegen. Ter illustratie van dit 
laatste noemt hij een onderdeel uit de choreografie die hij medio 2012 voor het af-
scheidsconcert van chef-dirigent Ed Spanjaard van het Limburgs Symfonie Orkest 
heeft gemaakt. Aanraking is volgens Van Schayk zo belangrijk, omdat het daar bij 
uitstek om gaat als twee mensen met elkaar in contact komen. Hij zegt hierover: 
“Zodra er twee personen zijn, dan is daar een fluïdum wat daar passeert en de aanra-
king is het gevolg, het natuurlijk gevolg daarop, vind ik” (p. 2). Dus tussen mensen is 
er eerst het passeren van een fluïdum en een eventuele (feitelijke) aanraking is daar 
het gevolg van. Dat geldt voor de danskunst, maar ook voor het leven. Van Schayk: 
“Ik bedoel, ik doe de deur open en jij staat voor de deur. Dan zien we [elkaar], en dan 
geven we elkaar een hand” (p. 3).

Als het passeren van een fluïdum in het contact tussen mensen cruciaal is, 
hoe denkt Van Schayk dan over intercorporaliteit in de danskunst? Zelf ervaart hij 
de verhouding tussen of omgang met elkaars lichamen in de danskunst niet als 
seksueel opwindend. Maar anderen ervaren dat misschien wel zo. Daarvoor is, 
zegt hij, nader onderzoek gewenst. Voor hem is intercorporaliteit in de danskunst 
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echter hetzelfde als bijvoorbeeld een hondje dat zich tegen iemand aandrukt (zijn 
hondje Laika lag tijdens het onderzoeksgesprek de hele tijd op de bank tegen mij 
aan). In de woorden van Van Schayk: “Dus eigenlijk, eh, vind ik in een dans of wat 
dan ook, iemand, of dat nou een meisje is of een jongen die tegen je aandrukt, 
hè, dat is hetzelfde alsof er een hondje tegen me aandrukt. Dat is niet anders” 
(p. 3). Mens en dier verschillen in dit opzicht niet van elkaar. Aldus is het passeren 
van een fluïdum – het voelen van iets vloeibaars, van een soort uitstraling tussen 
lichamen –, volgens Van Schayk kenmerkend voor lichamelijke verbondenheid in 
de danskunst. De aanraking tussen dansers onderling (zoals van mensen in het 
algemeen en ook mensen en dieren) volgt daarop.

Er zijn enkele choreografen die over intercorporaliteit in de danskunst vertellen, 
waarbij het lichamelijke, lijfelijke of natuurlijke van die relatie nadrukkelijk naar 
voren wordt gebracht. Ik noem dat het materiële aspect van de lichamelijke verbon-
denheid. In de verhalen van de betreffende choreografen blijkt bij nadere beschou-
wing echter altijd ook het gevoelsmatige aspect aan de orde te zijn.27 (Alleen in 
het eerder besproken verhaal van Nicole Beutler komt dit nergens expliciet aan de 
orde.) Het gaat dan bijvoorbeeld om het verhaal van Rudi van Dantzig, die het heeft 
over het als één lichaam ademen, het één worden met de ander, maar ook spreekt 
van een geluksroes en de dans die hem naar de keel moet grijpen. Of ook wat Hans 
van Manen te vertellen heeft kan als zodanig begrepen worden: het gaat voor hem 
om het kijken naar de raadselachtigheid van het andere lichaam, maar daarbij 
vindt hij het belangrijk dat mensen elkaar ook geweldig vinden. Verder worden de 
verhalen van Pauline de Groot en Nanine Linning gekenmerkt door dit naar voren 
brengen van het materiële aspect van intercorporaliteit, waarbij echter tegelijk ook 
het gevoelsmatige aspect meespeelt. Hun verhalen presenteer ik hieronder als 
voorbeeld.

Het onderzoeksgesprek met Pauline de Groot leert dat intercorporaliteit begre-
pen kan worden als het delen van energiestromen. Lichamelijkheid kenmerkt zich 
volgens De Groot door een zekere traagheid. Dat wordt al direct aan het begin van 
het gesprek duidelijk, als ze aangeeft: “En het eerste wat ik bedacht, waar ik eigen-
lijk daarnet niet uitkwam, is dat lichamelijkheid traag is. Dus dat je het denken juist 
moet stoppen” (p. 1). Die traagheid hangt volgens haar samen met de energiestro-
men, waar we lichamelijk deel van uitmaken. En het gaat bij lichamelijkheid om 
een bewustwording van die energiestromen: “Door het bewustzijn van die stroom, 

27 Omgekeerd blijkt dat bij het vertellen over het gevoelsmatige aspect van intercorporaliteit lang 
niet altijd het geval te zijn. Dan wordt niet tegelijk ook over het lichamelijke, materiële aspect van 
intercorporaliteit in de danskunst gesproken. Zie ook resultaat 3.
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heb je een ander bewustzijn. Een andere manier van aanwezig zijn. Dat is de basis 
denk ik voor lichamelijkheid” (p. 1).

Innerlijk voelen, aldus De Groot, is belangrijk voor een bewustwording van de 
energiestromen. Vooral het voelen van de ademhaling, de zwaartekracht en daarmee 
van het deel zijn van een groter geheel doen er toe. De Groot: “Waar ik altijd mee 
begin in de les, op dit moment, is eventjes ontspannen, gaan liggen bijvoorbeeld, 
en voelen dat je een deel bent van het geheel. En dat betekent niet alleen zomaar 
voelen met je hoofd, maar merken dat je ademhaling ook door je huid gaat en door 
en tussen je tenen en onder je voeten. En daarmee maak je dus een verbinding. En 
dat je gewicht effect heeft in de grond en dat je die druk je kunt voorstellen dat je in 
de grond zakt. En allerlei van die beelden om te voelen” (p. 1). Het beoefenen van 
Qiqong en meditatie helpen bij het verbeteren van dat innerlijk voelen. Door het 
oefenen van je ademhaling “(…) maak je meer ruimte voor vloeiendheid, voor het 
deel zijn van de stroom van het geheel” (p. 2). 

We zijn volgens De Groot verbonden met de natuur, we zijn natuur. De Groot 
benadrukt: “Wij zijn natuurlijk natuur. We willen alles graag analyseren, in boeken 
hebben, maar we zijn, we gaan dood. We gaan straks, zijn nu al aan het doodgaan 
(…). Het is gewoon een deel van de kosmos” (p. 2). Als mensen zijn we deel van 
de kosmos. En het is belangrijk dat ook te leren voelen: “(…) dat is het opgeven 
van gewoontes en het beginnen te leren weer te bewegen als een dier” (p. 8). Dus 
door anders te leren bewegen, weer meer als een dier, gaan we de lichamelijke 
verbondenheid met de natuur meer kunnen voelen. 

Ook Nanine Linning benadrukt in haar verhaal het lichamelijk-zintuiglijke of 
materiële aspect van intercorporaliteit in de danskunst. In het onderzoeksgesprek 
met deze choreograaf komt naar voren dat intercorporaliteit in de dans begrepen 
kan worden als het samen in de flow zijn. De essentie hiervan is de non-verbale, 
lichamelijke communicatie. 

Volgens Linning is er een scherp onderscheid tussen denken en lichaam, 
hoewel ze begrijpt dat beide niet te scheiden zijn. Daarbij is de orde van het denken 
onze tweede natuur en de orde van het lichamelijk-zintuiglijke onze eerste natuur. 
In haar danskunst wil Linning van huid naar huid communiceren met het publiek. 
Daarvoor geldt: hoe beter ze het denken kan uitschakelen, hoe puurder en emoti-
oneler het werk wordt. En hoe meer mensen ze kan raken, omdat er geen kennis 
meer in de weg staat. Ze vertelt: “Het communiceert veel makkelijker. Het is net 
…, er is geen weerstand meer. Het hoeft niet meer door een draadje heen, het is 
gewoon ‘boem, boem’. Van jouw huid naar mijn huid” (p. 1). Ze probeert met het 
publiek te bereiken, wat ze ook met haar danspartner probeert te bereiken, met 
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andere woorden: “(…) die twintig meter afstand tussen het publiek en de speler, die 
lucht, die moet ik eigenlijk proberen weg te halen” (p. 1).

Communiceren van huid naar huid is vrij moeilijk, ook tussen dansers on-
derling. Dat lukt lang niet met iedereen (niet met ‘hoofdmensen’). Maar het kan 
wel: “Dus dan, weet je wel, dan ben ik aan het doen en dan zeg ik doe maar mee, 
doe maar mee, voel maar. En dan voel ik en dan voel ik dat zij het ook goed voelt. En 
dan doet ze wel iets anders, maar dan denk je dat voelt ook goed. Plaatsvervangend 
voelen, zeg maar” (p. 5). Er doet zich dus een  plaatsvervangend voelen voor (met 
‘lijf-/gevoelsmensen’). En door de vertrouwensband met de danspartner kan ook 
reality on stage  ontstaan. Het moet daar gebeuren, op het podium, het moet echt 
zijn. Daar gaat het om bij communiceren van huid naar huid in de dans. 

Betekent dit dat je bij dans, op het lichamelijke niveau, ook samen in de 
flow kunt raken (een term die Linning eerder in het gesprek zelf ook liet vallen)? 
Linnings antwoord hierop is positief en onomwonden: “Ja, ja dat kun je heel erg 
vergelijken met, als je seks hebt met iemand, denk ik. Dat er, dat er een non-verbale 
communicatie plaatsvindt tussen twee lijven, die echt weten wat ze moeten doen. 
Daar hoeft niemand over na te denken” (p. 6). Samen in de flow zijn bij dans lijkt 
op seks. Lichamen weten wat ze moeten doen met elkaar, voelen elkaar totaal aan. 
Nadenken is niet nodig. Weliswaar zijn de bewegingen anders, maar de essentie 
is hetzelfde, te weten: de ‘non-verbale lichamelijke communicatie’. Want, legt ze 
uit: “Lichamen weten wat ze moeten doen, met elkaar. Elkaar totaal aanvoelen, be-
grijpen, uitdagen, ondersteunen, respecteren, challengen, ja. Dat weten lichamen 
haarfijn. Ik denk, wat dat betreft zijn we gewoon echt wel dieren” (p. 7). En om dit 
met een voorbeeld kracht bij te zetten, vervolgt ze: “Weet je wel, een vis hoef je echt 
niet te leren zwemmen. Een vis weet gewoon waar die zijn eieren moet leggen. Een 
vis weet wanneer hij aangevallen wordt en weet gewoon waar voedsel zit in zo’n 
oceaan. Daar denkt hij niet over na, hoor. Wij denken de hele tijd: ‘wij zijn mensen’. 
Nee, wij zijn gewoon dieren” (p. 7). We zijn dieren met een extra denkcapaciteit. 
Dat is hoe Linning in de kern denkt over intercorporaliteit in de danskunst. Dus 
ook Linning benadrukt het lichamelijk-zintuiglijke of materiële aspect van inter-
corporaliteit in de danskunst, waarbij ze tegelijk het belang van ‘plaatsvervangend 
voelen’ onderstreept.

5.  In de verhalen van de choreografen en dansmakers ligt het accent wat betreft 
intercorporaliteit in de hedendaagse danskunst op de lichamelijke verbondenheid 
tussen de dansers onderling en de dansers met het publiek. Er wordt nauwelijks verteld 
over lichamelijke verbondenheid tussen choreograaf en dansers, en helemaal niet 
als het gaat om het publiek onderling.



57

Alle choreografen vertellen over de relaties tussen lichamen van de dansers 
onderling en de meesten leggen daar ook het accent op. Maar sommige choreografen 
benadrukken vooral de lichamelijke verbondenheid van de dansers met het publiek. 
Daarbij lijken ze soms een verschil te maken tussen de beide verhoudingen van 
intercorporaliteit. Wat betreft de relatie tussen lichamen van de dansers onderling 
wordt door deze choreografen namelijk overwegend gesproken in termen van een 
zekere spanning tussen eenheid en veelheid (zie ook: resultaat 3). Maar als het gaat 
om intercorporaliteit in de verhouding van de dansers met het publiek, lijken zij 
meer naar een eenheidsdenken te neigen. In dit licht bespreek ik vier voorbeelden.

Een eerste voorbeeld waar genoemd verschil lijkt te kunnen spelen is het 
verhaal van Marco Gerris. De betekenis van intercorporaliteit kan worden afgeleid 
van wat voor hem de essentie van dans is: het voelen van de passie van de danser 
door het publiek (en ook de maker). Hij noemt dat ook wel ‘het magische van het 
theater’. Gevoelens spelen voor Gerris een belangrijke rol in de danskunst en meer 
specifiek: de hiphop.  Hij zegt hier het volgende over: “Ik denk, als een danser echt 
iets voelt bij een beweging, een bepaald gevoel, emotie kan vertalen, dan ziet het 
publiek dat. Als hij heel puur is naar zichzelf. En dan maakt het niet uit wat voor 
gevoel dat is, als je het gevoel maar hebt. Dat is het zoeken, dat theatrale eigenlijk, 
ik noem dat ook wel ‘het magische van theater’. Je kan iets spelen of je kan iets zijn. 
Of je kan het spelen én het zijn. En dan wordt het zo veel groter” (p. 3). 

Gerris is altijd op zoek naar mensen die zijn verhaal kunnen vertellen en wat 
ze daarin uit kunnen beelden of dansen. Een goede hiphopper heeft iets ‘allesom-
vattends’. Dat is moeilijk te omschrijven, maar heeft te maken met het echt kunnen 
voelen van de energie, het hebben van skills en techniek en vooral van persoonlijk-
heid. En hij moet dat allesomvattende met creatieve gedachten kunnen omzetten 
in zijn lichaam. Als dansers op die manier echt goed zijn, dan komt hun gevoel 
ook over bij het publiek. Dat is de inzet, want zoals Gerris opnieuw benadrukt: 
“De essentie van dans is nog altijd wat ik steeds zeg, je moet die passie voelen van 
zo’n danser. Ik weet wel zeker dat als hij dat niet heeft, of niet de juiste krachten 
en energie heeft, dan ga je dat niet voelen. Dan zit je maar naar een cultureel cen-
trumdansje te kijken” (p. 3). Dus als het gaat om de lichamelijke verbondenheid 
van dansers en publiek draait het om het voelen van de passie van een danser. Dat 
is het magische van het theater. Daarbij dringt zich de vraag op hoe het publiek die 
passie van de danser kan voelen. En in hoeverre houdt dit gezamenlijk voelen de 
veronderstelling van een eenheid tussen dansers en publiek in? Dat komt in dit 
gesprek niet naar voren.

Hoe denkt Gerris dan over het voelen van de passie tussen dansers onderling, 
in en door het dansstuk? Daar vertelt hij over aan de hand van het onderwerp ‘gren-
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zen verleggen’, waar hij als voormalig skater en hiphopper zelf ook ervaring mee 
heeft. Als je grenzen wilt verleggen, zegt Gerris, dan gaat het erom vrij te zijn in je 
hoofd. Daardoor kunnen er veel nieuwe creatieve bewegingen ontstaan. Dat lukt 
vooral bij jamsessies, dat is net als in de jazz freestylen en kijken hoe ver je komt, 
maar dan minder theoretisch. De enige regel is vrij zijn en elkaar niet aanraken, 
dus geen fysiek geweld. Maar, vraag ik hem, kunnen mensen dan ook samen in een 
dergelijke grensoverschrijdende situatie raken? Misschien zelfs vanaf het eerste 
moment al? Gerris laat er geen twijfel over bestaat: “Ja, dat kan, dat kan zeker. Dat 
heeft met, dat kan aan alles liggen. Dat kan aan de juiste muziek liggen, die dan 
opeens wordt ingezet, dat kan aan je tegenstander liggen, dat kan aan jezelf liggen. 
Dat is hoe je jezelf ook voelt, natuurlijk. Hoe beter jij je in je vel voelt zitten, hoe 
makkelijker je natuurlijk jezelf performed” (p. 6). In bepaalde gevallen kunnen 
dansers dat tegelijk meemaken, zegt Gerris: “Ja. Als die elkaar ophypen, en steeds 
beter” (p. 6). Dat is het delen van de passie tussen de dansers onderling. Enerzijds 
is er de gezamenlijke grensoverschrijding, als een vorm van eenheid. Maar ander-
zijds gebeurt die grensoverschrijding bij het elkaar ophypen in een jamsessie of 
eventueel een battle. Er is dan het heen en weer gaan, het elkaar opzwepen, tussen 
de verschillende dansers. Dus als het gaat om de relatie tussen lichamen van de 
dansers onderling wordt door Gerris uitgegaan van een zekere spanning tussen 
eenheid en veelheid.

Bij het tweede voorbeeld, het verhaal van Nita Liem, lijkt het verschil tussen de 
beide soorten van intercorporaliteit in de danskunst al meer naar voren te komen. 
De open vraag naar lichamelijkheid, aan het begin van het onderzoeksgesprek, 
roept bij Liem de herinnering op aan haar persoonlijke ervaring in Senegal. Ze 
is net terug uit Senegal, waar ze gedurende zeven weken in het danscentrum van 
Germaine Acogny is geweest en heeft meegedanst. Die ervaring heeft diepe indruk 
gemaakt. Lichamelijkheid in dans komt voor haar daarmee neer op een heel erg 
fysiek ondergaan van de dans. En, zegt ze: “Ja, daar krijg ik dan een duizelig, een 
warm gevoel door” (p. 1). Wat ze heeft meegemaakt in het danscentrum van Acogny, 
is volgens Liem dan ook het voorbeeld bij uitstek van pure dans.

Voor Liem geldt de persoonlijke ervaring van dans in Senegal onder meer 
als een vorm van mediteren. Hoe ziet ze dit precies? Mediteren, legt ze uit, kan 
begrepen worden als het uitschakelen van het denken. Dit heeft ze, naar eigen 
zeggen, nog niet echt bereikt. Misschien is ze daarvoor te veel maker. Maar bij 
clubdansers gebeurt dat wel. Zij spreken dan van in the zone raken: “(…) de dansers 
om me heen, als ik ze zie, dan zie ik dat wel. Die denken niet meer, die zijn op een 
gegeven moment echt los. (…). Los of die zijn dan in the zone” (p. 6). Zij dansen 
zonder nadenken, maar weten achteraf nog wel wat ze deden. Bij rituele dans gaat 
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het nog een stap verder. Dan raken de dansers ‘in trance’. Ze weten dan niets meer. 
Ieder gepassioneerde danser, in iedere dansstijl, en zelfs iedere kunstenaar kan ‘in 
the zone’ raken. Pure dans heeft voor Liem ook met dat ‘in the zone raken’ te maken.

Maar kun je ook samen in the zone raken, vraag ik haar? Dat lijkt volgens Liem 
wel mogelijk, maar alleen vanuit het perspectief van de kijker. In haar woorden: 
“(…) de kijker ziet van hé, ze zijn soms samen en soms zijn ze tegen elkaar in en 
energie is soms gelijk of intentie kan gelijk zijn of de vormen kunnen gelijk zijn” 
(p. 9). Of zoals ze al eerder zei: “In the zone? Ja, je kan ze dat wel tegelijkertijd laten 
doen. Maar uiteindelijk is het een solo-trip” (p. 9). Voor de danser zelf, geeft ze een 
paar keer aan, is het dus een individuele ervaring, een solo-trip. 

Toch lijkt er in Liems verhaal op dit punt nog een diepere laag te zijn. Want: 
weliswaar kan je niet weten wat een andere danser ervaart, als het gaat om de (on)
mogelijkheid van samen in the zone raken. Maar je voelt als danser wel dat je samen 
bent. Liem vertelt daarover: “Die dansers, die danser, op het moment dat ze met 
zijn tweeën zijn, voel je al dat je kunt raken. Dan ben je samen. Je deelt al de vloer 
samen, dat voel je. Al heb je één ruimte en je komt in je eentje binnen of met zijn 
tweeën, dat voel je ook, of niet? Jawel, ja, ja, dan heb je het gewoon weer over die aan-
wezigheid en die trillingen [eerder sprak ze over het voelen van energietrillingen], 
die stromen wel samen” (p. 10). Om er direct op te laten volgen: “Maar het in zo’n 
trip zelf gaan, dat is toch wel een soort solo” (p. 10). Dus het antwoord op de vraag of 
je samen in the zone kunt raken blijft in het ongewisse. 

Bij een derde voorbeeld, het verhaal van Ed Wubbe, komt de eenheid tussen 
dansers en publiek expliciet ter sprake. Tegelijk komt in dit verhaal de relatie van de 
dansers onderling niet aan bod. (Dat geldt wel voor de relatie tussen choreograaf en 
dansers, maar daarbij wordt niet gesproken over de kwestie van intercorporaliteit.) 
Volgens Wubbe is de danskunst iets magisch, wordt het gewone ermee ontstegen. 
Iedereen kan dat intuïtief aanvoelen, voelt wanneer een werk bijzonder is. Na-
tuurlijk is er een verschil tussen ‘zware gebruikers’, die iets heel bijzonders in een 
choreografie kunnen zien, en ‘lichte gebruikers ‘of leken, door wie dat niet gezien 
wordt. Dat geldt voor alle kunstvormen. “Maar”, zegt Wubbe, “dan nog geloof ik, als 
iemand iets heel bijzonders maakt dat dan ook zelfs de leek… Ik denk dat we toch 
allemaal een antenne in ons hebben, dat we toch intuïtief voelen of iets goed is. En 
dat betekent, hè, wat ik al aangaf, wat ik zeg, nou dit is mijn smaak niet of dit is mijn 
ding niet, maar je kan toch wel intuïtief ergens voelen en raden dat het wel goed is” 
(p. 11). Dat aanvoelen of iets goed is, dat het kwaliteit heeft, blijkt voor Wubbe overal 
en voor iedereen te gelden, als hij zegt: “En ik denk dat dat universeel is” (p. 11). 

Weliswaar speelt het kennen van de (culturele) codes een rol bij de mate 
waarin je van een dans kunt genieten, maar nogmaals: “(…) ik geloof wel, dat 
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kwaliteit universeel herkend kan worden. Of iets bijzonders, laat ik het zo zeggen, 
want kwaliteit is ook nog wel discutabel waarschijnlijk, hè” (p. 11). Die universele 
intuïtie is fundamenteler dan de cultureel bepaalde codes en normen. Want er zijn 
eigenlijk twee dingen, zegt Wubbe. Je wordt wel gestuurd door de waan van de dag, 
dat wil zeggen: door de geldende smaak. “Maar ik geloof er toch heilig in, ja, dat [er] 
toch iets moet zijn dat universeel [is]” (p. 12). En dat is niet hetzelfde als wat door 
effectbejag teweeg wordt gebracht. Wubbe verzucht: “Dus ja, het is, pfoe, het is 
allemaal ingewikkelder dan je denkt” (p. 12). Desondanks brengt hij zijn punt iets 
verder in het gesprek nogmaals te berde: “Maar dat universele daar geloof ik wel in. 
Dat geloof ik wel” (p. 16). Dus het punt is gemaakt.

De vraag is nu, of het lichamelijk geraakt worden in de danskunst ook kan 
worden gedeeld. Mensen verschillen immers. Maar volgens Wubbe kan dat wel 
degelijk: “Je voelt dat een zaal gewoon, de meerderheid van de zaal, geraakt wordt 
of die vonk overspringt, waardoor je dus een eenheid krijgt van mensen die kijken 
en [mensen die] dansen of spelen” (p. 17). Ineens slaat er een vonk over, gebeurt er 
iets. Daardoor ontstaat een eenheid tussen het publiek en de dans. Dit betekent dat 
intercorporaliteit – in de betekenis van het delen van universele gevoelens – in de 
danskunst mogelijk is. Dat ‘gebeurt’ ineens, door het overslaan van een vonk. Zo 
ontstaat er volgens Wubbe een eenheid tussen dansers en publiek.

Een vierde en laatste voorbeeld betreft het verhaal van Erik Kaiel. Ook hij zet 
nadrukkelijk in op de relatie tussen dansers en publiek. Maar anders dan in het ver-
haal van Wubbe, spreekt hij juist weer in termen van een zekere spanning tussen 
eenheid en veelheid van, in zijn geval, het gevoelsmatige aspect van intercorporali-
teit. Het werk van Kaiel heeft, naar eigen zeggen, ook een ethische inzet. Het gaat 
hem om het teweeg brengen van togetherness, om een ‘gevoel van saamhorigheid’. 
Het komt aan op het bouwen van bruggen. Hij vertelt: “Ja, en ook om deze bruggen 
te bouwen denk ik heel vaak, hoe kun je het lichaam – kijk, als het lichaam zo staat 
dan ben je in balans, en een beetje leunen – en probeer dat niet alleen fysiek maar 
ook dramaturgisch. Zoals, in een richting begin je een beetje te vallen, het wordt 
een ‘inertia’ in een of andere richting. En ik vind, door ervaring, ik voel als het werkt 
aan een soort, het geeft kracht aan de rode draad in het stuk. Ja, ik weet niet of het 
interlichamelijkheid is of …?” (p. 3). De vraag die ik hem stel, is wat hij zelf vindt: is 
dat inderdaad interlichamelijkheid, dat afgestemd zijn van de lichamen onderling? 
En Kaiels antwoord  hierop is duidelijk: “Ja, ik vind het wel” (p. 3). Om bruggen 
te bouwen beweeg je volgens hem zowel fysiek als dramaturgisch in een zelfde 
richting. Als dat lukt, ga je samen voelen. 

Het kijken naar het lichaam (of wat hij noemt: ‘proprioceptie’) in geval van 
interlichamelijkheid, wordt door Kaiel met verschillende metaforen toegelicht. Een 
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eerste metafoor die hij gebruikt is die van de speler (of danser), die met allemaal 
marionetten-draden aan de verschillende kijkers is verbonden. Of beter: een tweede 
metafoor is die van de speler, die vliegert met de kijkers. Daarbij heeft iedereen die 
kijkt zijn eigen perspectief (als een aparte vlieger aan een vliegerdraad). Welnu, dat 
kijken naar het lichaam bij het samenzijn – d.i. ‘interlichamelijkheid’ als togetherness 
– heeft niet zozeer betekenis voor het lichaam, als wel voor de geest. Juist daarom 
komt een goed stuk tot de kern. En opnieuw is er een metafoor: een goed stuk is als 
een soort kristal met verschillende facetten (de verschillende perspectieven van de 
kijkers).

Samen voelen in de dans is volgens Kaiel dan ook als een overlap van geesten. 
Dit is, in weer een nieuwe metafoor, te beschrijven als een Olympische kroon. Het 
is als het voelen van een tinkle in het achterhoofd, in en rond de schedel. De overlap 
van geesten is niet iets van de zintuigen, maar van het voelen. Als voorbeeld verwijst 
Kaiel naar een bepaald stuk, dat hij om die reden vaak met de ogen dicht doet [d.i. 
zijn werk No Man is an Island]. Wat betreft het samen voelen tussen spelers, vertelt 
Kaiel, kunnen twee vormen van contact worden onderscheiden. Het contact met 
elkaar als (feitelijke) aanraking, zoals geldt voor het stuk waar met de ogen dicht 
bewogen wordt. En het contact los van elkaar in de ruimte, waarbij in een stuk de 
ogen in principe open blijven. Maar: ook in het tweede geval kun je saamhorigheid 
voelen. Wat betreft het samen voelen tussen spelers en publiek is de concentratie 
van het publiek ook voelbaar bij het bewegen. Dus wat blijkt uit het verhaal van 
Kaiel, is dat de saamhorigheid tussen dansers en publiek een belangrijke ethische 
inzet is. En soms wordt die saamhorigheid ook gerealiseerd, wat tot uiting komt 
in het samen voelen als overlap van geesten. Maar die overlap houdt geen eenheid 
in, zoals blijkt uit de verschillende metaforen. Die metaforen wijzen immers in 
de richting van de veelheid en de verschillende perspectieven van de kijkers in het 
publiek. Tot zover de resultaten van mijn veldwerk. In de volgende paragraaf kom 
ik tot een conclusie.

2.4 CONCLUSIE

Wat vertellen de verschillende choreografen over het vraagstuk van intercorpo-
raliteit in de hedendaagse danskunstpraktijk? Wat heeft het veldwerk naar hun 
verhalen hierover opgeleverd? Dat is voor alles een rijkdom aan verhalen. Ik heb 
gesproken met toonaangevende choreografen in Nederland, te weten: Hans van 
Manen, Pauline de Groot, Conny Janssen, Rudi van Dantzig, Krisztina de Châtel, 
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Marco Gerris, Nita Liem, Ed Wubbe, Ted Brandsen, Nanine Linning, Nicole Beutler, 
Erik Kaiel en Toer van Schayk. Uit de analyses van wat zij verteld hebben komen 
vijf met elkaar samenhangende kenmerken naar voren. Ik loop ze nog kort langs.

Allereerst blijkt uit het veldonderzoek dat er tussen de verhalen van de ver-
schillende choreografen en dansmakers een grote mate van meerstemmigheid is wat 
betreft het filosofische vraagstuk van de relatie tussen lichamen in de hedendaagse 
danskunstpraktijk. Er zijn verschillen en discrepanties. Met andere woorden: 
de denkbeelden van de verschillende danskunstenaars komen niet zonder meer 
overeen. Maar gegeven de bijzonderheden van die verhalen, heb ik wel ook een 
aantal verbindende algemeenheden kunnen vaststellen. Daarbij worden de ver-
schillen tussen de verhalen niet opgeheven maar verder verduidelijkt. Zodoende 
is de tweede hoofdbevinding, nog relatief algemeen van aard, dat uit alle verhalen 
van de choreografen en dansmakers naar voren komt, dat intercorporaliteit in de 
danskunst voor hen hoe dan ook met lichamelijke verbondenheid (in verschillende 
modaliteiten) te maken heeft. Hun antwoorden op deze kwestie zijn niet neutraal, 
maar wijzen in alle gevallen op een waardegeladen verbondenheid tussen lichamen. 
Het derde punt is, dat over die lichamelijke verbondenheid door de choreografen 
en dansmakers bijna altijd in termen van een zekere spanning tussen eenheid en veel-
heid verteld wordt. Hoewel de verbondenheid tussen lichamen wordt benadrukt, 
is er uiteindelijk geen sprake van een eenheidsdenken. Juist de spanning tussen 
eenheid en veelheid komt in nagenoeg alle verhalen tot uitdrukking. Wat betreft 
de verschillende modaliteiten van lichamelijke verbondenheid, dat is het vierde 
resultaat, blijken nagenoeg alle choreografen en dansmakers te vertellen over het 
gevoelsmatige aspect van lichamelijke verbondenheid. In een aantal gevallen wordt 
ook verteld over het materiële aspect van intercorporaliteit in de danskunst, maar 
dan blijkt het gevoelsmatige aspect eveneens aan de orde te komen. De vijfde en 
laatste hoofdbevinding van het filosofische veldonderzoek is, dat in bijna alle ver-
halen het accent ligt op de lichamelijke verbondenheid tussen de dansers onderling 
en de dansers met het publiek. In hun verhalen komt de kwestie van verbondenheid 
tussen choreograaf en dansers nauwelijks aan bod, en tussen het publiek onderling 
helemaal niet.

Welke conclusie kunnen we hieruit trekken? Enerzijds worden de verhalen van de 
genoemde choreografen en dansmakers over het vraagstuk van intercorporaliteit in 
de context van de hedendaagse danskunstpraktijk gekenmerkt door verschillen en 
discrepanties. Anderzijds blijken ze op het punt van de lichamelijke verbondenheid 
echter ook met elkaar te harmoniëren. Met andere woorden: tussen de verhalen 
onderling blijkt er een veelheid aan grote en kleine verschillen te zijn. Dat is haast 
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vanzelfsprekend. En die rijkdom aan vertellingen valt uiteindelijk nooit in te ka-
deren, maar heb ik zo goed mogelijk geprobeerd via een thematische narratieve 
analyse in beeld te krijgen. Bij volgende gesprekken met diezelfde choreografen 
zouden er ook weer nieuwe details naar voren komen. En andere choreografen 
zouden wellicht nog op andere punten inzoomen. Toch leert het enigszins afstand 
nemen van de dertien verschillende verhalen door filosofische reflectie, dat er 
ook belangrijke overeenkomsten zijn. En die overeenkomsten heb ik eveneens 
voor het voetlicht willen brengen, omdat het van belang is voor de verbinding van 
praktijk en theorie. Of preciezer: het door analyse in beeld brengen van de meer 
algemene overeenkomsten tussen de verhalen van de choreografen uit de praktijk 
van de danskunst, is nodig om relevante verbindingen te kunnen leggen met de 
verschillende filosofische perspectieven van respectievelijk Merleau-Ponty, Nancy 
en Lyotard (in de hoofdstukken 3, 4 en 5). Aldus is er niet alleen meerstemmigheid 
in de verhalen over intercorporaliteit, maar ook overeenstemming wat betreft de 
lichamelijke verbondenheid.

De inzet is de ontwikkeling van een filosofie van lichamelijke verbondenheid in 
de hedendaagse danskunst, die op dialogische wijze vorm krijgt. De genoemde 
onderzoeksbevindingen van het veldwerk brengen daarom een aantal theoretische 
implicaties met zich mee. Zo blijkt er op basis van de verhalen van de dertien 
choreografen alle reden voor te zijn om naar de ontwikkeling van een dergelijke fi-
losofie te streven. Bovendien verdient het de voorkeur intercorporaliteit niet vanuit 
het perspectief van een eenheidsdenken te begrijpen, maar vanuit een perspectief 
waarin ook de verschillen nadrukkelijk tot hun recht komen. Uit de verhalen komt 
namelijk naar voren dat de lichamelijke verbondenheid als een spanning tussen 
eenheid én veelheid begrepen moet worden. Daarbij is het zaak in de theorieont-
wikkeling in ieder geval ook het gevoelsmatige aspect van intercorporaliteit te 
betrekken. Want de meeste choreografen en dansmakers benadrukken vooral dat 
aspect. En verder verdient het aanbeveling de ontwikkeling van een filosofie van 
lichamelijke verbondenheid in dit proefschrift toe te spitsen op de relatie tussen de 
dansers onderling en de dansers met het publiek. 

Dit filosofische veldwerk heeft ook praktische implicaties. Het kan namelijk 
op zijn minst twee dingen betekenen voor de praktijk van de danskunst. Ten eerste 
kunnen de choreografen zich individueel laten inspireren door de denkbeelden, 
werkwijzen en praktijkvoorbeelden van de andere collega-danskunstenaars. Want 
wat blijkt, is dat zij op allerlei verschillende manieren denken over en bezig zijn met 
lichamelijke verbondenheid in de danskunst. Die mogelijkheid tot inspiratie is er 
bijvoorbeeld door het lezen van elkaars verhalen over lichamelijke verbondenheid 
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in de danskunst. Maar naar aanleiding van dit onderzoek kan wellicht ook daadwer-
kelijk een kijkje in andermans keuken worden genomen. Dit brengt me direct bij 
het volgende punt. 

Een tweede praktisch belang van dit filosofische veldwerk kan zijn dat 
choreografen en dansmakers zich meer bewust worden van de wijze waarop ze, 
met alle diversiteit van dien, tegelijk ook gezamenlijk vorm geven, en kunnen 
geven, aan de ontwikkeling van de danskunst in Nederland (en daarbuiten). Zoals 
bekend, heeft de Nederlandse danskunst ondertussen een rijke traditie. En hoewel 
de werken van de verschillende choreografen uit dit onderzoek in het buitenland 
vaak hoog aangeschreven staan, lijkt de danskunst in Nederland nog relatief on-
dergewaardeerd te worden ten opzichte van andere kunstvormen. Wat blijkt uit 
dit filosofische veldonderzoek, is dat er weliswaar sprake is van een grote mate van 
meerstemmigheid over de kwestie van intercorporaliteit in de danskunst, maar dat 
de denkbeelden van de choreografen en dansmakers meer algemeen ook overeen-
stemmen. Intercorporaliteit in de danskunst heeft hoe dan ook met verbondenheid 
tussen lichamen te maken. En die mogelijkheid van verbondenheid kan volgens 
sommige choreografen zelfs een belangrijke ethische inzet zijn. Daardoor kan de 
betekenis van de danskunst voor het bredere publiek wellicht toenemen.

Tot zover de verhalen van dertien toonaangevende choreografen en dansma-
kers in Nederland over de kwestie van intercorporaliteit in de danskunstpraktijk. 
In het vervolg van mijn proefschrift komen de verschillen en overeenkomsten 
tussen de verhalen weer terug in mijn betoog voor een filosofie van lichamelijke 
verbondenheid in de hedendaagse danskunst. De argumenten daarvoor ontwikkel 
en presenteer ik in de hoofdstukken 3 tot en met 5, die alle in het teken staan van 
filosofische literatuurstudie. Daartoe benader ik het vraagstuk van intercorporali-
teit, in het volgende hoofdstuk, om te beginnen vanuit het filosofische perspectief 
van de Merleau-Ponty. Maar eerst kunnen in het aparte katern, aan het eind van dit 
hoofdstuk, nog de verhalen van de verschillende choreografen, in al hun rijkdom, 
worden nagelezen. 



SAMENVATTINGEN VAN DE VERHALEN 

VAN VERSCHILLENDE CHOREOGRAFEN

1   Hans van Manen 

KIJKEN NAAR DE RAADSELACHTIGHEID 
VAN HET ANDERE LICHAAM 

Thuis bij Hans van Manen, Amsterdam, d.d. 18 september 20091

Uit het eerste onderzoeksgesprek met Hans van Manen komt al direct naar voren 
dat danskunst zonder intercorporaliteit niet mogelijk is. 

Om te beginnen gaat danskunst voor Van Manen altijd over relaties tussen 
mensen. Wat hij buitengewoon belangrijk vindt in zijn choreografieën, is de over-
dracht tussen de dansers. In het gesprek benadrukt hij het meermalen: “(…) het 
gaat altijd over relaties. Altijd de relaties, altijd over relaties, die relaties” (p. 2)2. 
Mensen moeten elkaar geweldig vinden, daar draait het om in zijn werk. 

Die relaties tussen mensen spelen in de danskunst vooral op een lichamelijk 
niveau. Want: “Er is niets lichamelijker dan de danskunst” (p. 20). Daarbij is zijn 
manier van werken, het omgaan met relaties tussen mensen op een lichamelijk 
niveau, vrij esthetisch. Beeldende kunst is in dit opzicht een belangrijke inspira-
tiebron. Zoals hij zegt: “Ik heb me altijd voor beeldende kunst geïnteresseerd. En 
vooral voor vorm” (p. 5). Wat je van beeldende kunst kunt leren is de vormgeving 
in de ruimte, wat van belang is voor de dramaturgie van een dansstuk. Van Manen: 
“Nou, dat vind ik altijd heel belangrijk, dat dus. En die dramaturgie die speelt zich 
bij mij natuurlijk ook af in de lichamelijkheid tussen al die mensen onderling. 
Want ze hebben toch iets met elkaar, of ze hebben niks met elkaar” (p. 6). Dus het 

1 De titelkopjes van de samenvattingen zijn door mij zelf zo geformuleerd, maar gebaseerd op de 
geanalyseerde verhalen van de verschillende choreografen en dansmakers. Achter de titelkopjes van 
de verschillende verhalen, zijn tussen haakjes steeds de plaats en datum vermeld van het betreffende 
‘Onderzoekszoeksgesprek Filosofie & Dans’.

2 De onderzoeksgesprekken met de verschillende choreografen zijn omwille van de analyse ‘letterlijk’ 
getranscribeerd. De citaten uit die gesprekken, op basis van de betreffende transcripties, zijn echter 
‘woordelijk’ weergegeven. In de tekst van dit proefschrift, die betrekking heeft op de onderzoeks-
gesprekken, wordt tussen haakjes verwezen naar de respectievelijke pagina’s van de transcripties. 
Indien gewenst, zijn deze eventueel bij mij op te vragen.
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gaat erom hoe je lichamelijkheid behandelt, want: “(…) er is toch iets aan de hand, 
er moet iets aan de hand zijn” (p. 7). 

Kijken is dan cruciaal. Om zicht te krijgen op de lichamelijkheid van de ander 
in de danskunst is kijken onontbeerlijk. Niet zozeer nadenken, als wel vooral goed 
kijken leert ons de relaties tussen mensen op lichamelijk niveau. Van Manen zegt: 
“Ik was de enige die het deed: kijken” (p. 2). En hij vervolgt op beeldende wijze, met 
veel lichaamstaal en voorbeeldbewegingen: “Als er hier iemand achter me staat. 
Laten we zeggen: zo. Zij is dan weggegaan, zij loopt weg en zij staat dus hier en 
hij staat daar. Zo. En zij kijkt, zo dus. Ik moet zien aan jou dat je weet waar die 
staat, maar je hebt geen zin om hem aan te kijken. En dat is ontzettend belangrijk, 
want het gaat er bij mij over wat er tussen mensen gebeurt” (p. 2). Relaties tussen 
mensen op lichamelijk niveau worden zichtbaar en ontstaan in en door het kijken. 
Dat geldt ook zeker voor de danskunst.

De vraag blijft echter principieel open hoe je naar andere lichamen in de 
danskunst moet kijken. Die vraag stel ik hem. Van Manen: “Ja, en daar kan je niet 
aankomen, want ik wil niet psychologisch zijn” (p. 3). Er is niet één voorgeschreven 
manier waarop je zou moeten kijken, want iedere eenduidige interpretatie van 
kijken, zoals niet zelden het geval is bij recensies, is uiteindelijk onbewijsbaar: 
“Het is absoluut, alles is onbewijsbaar, maar oké. Ik bedoel, dat is echt helemaal 
onbewijsbaar. Ik bedoel, daar kom je geen stap verder mee. Want als ik die kritiek 
lees, stel je voor dat ik nou publiek ben, moet ik dan op die manier naar … een ballet 
kijken?” (p. 3). Dus het kijken tussen mensen is voortdurend in beweging, biedt 
geen zekerheid over de onderlinge relaties.

Uiteindelijk komt die onmogelijkheid om zekerheid te krijgen in de onderlin-
ge relaties door de raadselachtigheid van het andere lichaam. Die raadselachtigheid 
hangt voor Van Manen samen met erotiek en dood. Het lichaam in de dans heeft 
ook altijd met erotiek te maken. Als hij aan lichamelijkheid denkt, dan is een tech-
nisch niveau zonder meer erg belangrijk, waarna hij echter onmiddellijk aangeeft: 
“(…) en dan komt toch de erotiek ter sprake” (p. 1). Daarnaast noemt Van Manen 
nog het hebben van persoonlijkheid en het durven nemen van risico’s. Die erotiek 
heeft niets met seks te maken, dat zou op het podium veel te plat zijn. Wat het 
lichaam een erotische karakter geeft, komt voort uit zijn raadselachtigheid. En ook 
de dood, het dode lichaam, is een raadsel voor ons. Zo zegt hij plotseling in het 
gesprek: “Ik vind trouwens een dode ook altijd erg lichamelijk, ja” (p. 10). En kort 
daarna vertelt hij: “Dus je kijkt naar het lichaam zoals je ooit naar het lichaam van 
de buren gekeken hebt. Je ziet daar een lichaam waar je niks van snapt. Die, ja je 
begrijpt wel dat het mager geworden en uitgehold is of de kleur en noem het maar 
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allemaal op, maar ja, het meest, het meest interessante van de lichamelijkheid vind 
ik de raadselachtigheid” (p. 11). 

Dus, begrijpen we uit het gesprek met Van Manen, waar je naar kijkt, goed 
naar moet kijken, het andere lichaam, diens erotiek of dood – dat andere lichaam 
is uiteindelijk raadselachtig. En dat is volgens hem ook, of misschien wel vooral zo 
in de danskunst.  



68

2   Pauline de Groot

HET DELEN VAN ENERGIESTROMEN, ALS DEEL VAN DE KOSMOS

Thuis bij Pauline de Groot, Amsterdam, d.d. 8 oktober 2009

Het onderzoeksgesprek met Pauline de Groot leert dat intercorporaliteit begrepen 
kan worden als het delen van energiestromen. 

Lichamelijkheid kenmerkt zich volgens De Groot door een zekere traagheid. 
Dat wordt al direct aan het begin van het gesprek duidelijk, als ze aangeeft: “En het 
eerste wat ik bedacht, waar ik eigenlijk daarnet niet uitkwam, is dat lichamelijkheid 
traag is. Dus dat je het denken juist moet stoppen” (p. 1). Die traagheid hangt volgens 
haar samen met de energiestromen, waar we lichamelijk deel van uitmaken. En het 
gaat bij lichamelijkheid om een bewustwording van die energiestromen: “Door het 
bewustzijn van die stroom, heb je een ander bewustzijn. Een andere manier van 
aanwezig zijn. Dat is de basis denk ik voor  lichamelijkheid” (p. 1).

Innerlijk voelen, aldus De Groot, is belangrijk voor een bewustwording van de 
energiestromen. Vooral het voelen van de ademhaling, de zwaartekracht en daarmee 
van het deel zijn van een groter geheel doen er toe. De Groot: “Waar ik altijd mee 
begin in de les, op dit moment, is eventjes ontspannen, gaan liggen bijvoorbeeld, 
en voelen dat je een deel bent van het geheel. En dat betekent niet alleen zomaar 
voelen met je hoofd, maar merken dat je ademhaling ook door je huid gaat en door 
en tussen je tenen en onder je voeten. En daarmee maak je dus een verbinding. En 
dat je gewicht effect heeft in de grond en dat je die druk je kunt voorstellen dat je in 
de grond zakt. En allerlei van die beelden om te voelen” (p. 1). Het beoefenen van 
Qiqong en meditatie helpen bij het verbeteren van dat innerlijk voelen. Door het 
oefenen van je ademhaling “(…) maak je meer ruimte voor vloeiendheid, voor het 
deel zijn van de stroom van het geheel” (p. 2). 

We zijn volgens De Groot verbonden met de natuur, we zijn natuur. De Groot 
benadrukt: “Wij zijn natuurlijk natuur. We willen alles graag analyseren, in boeken 
hebben, maar we zijn, we gaan dood. We gaan straks, zijn nu al aan het doodgaan 
(…). Het is gewoon een deel van de kosmos” (p. 2). Als mensen zijn we deel van 
de kosmos. En het is belangrijk dat ook te leren voelen: “(…) dat is het opgeven 
van gewoontes en het beginnen te leren weer te bewegen als een dier” (p. 8). Dus 
door anders te leren bewegen, weer meer als een dier, gaan we de lichamelijke 
verbondenheid met de natuur meer kunnen voelen. 

Hoe denkt De Groot dan over de verhouding tussen lichamen onderling, over 
het vraagstuk van intercorporaliteit? Volgens haar is ook in geval van lichamen 
onderling en het voelen daarvan, sprake van een gezamenlijk delen of deel zijn van 
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de energiestromen. Contactimprovisatie is daar wat haar betreft een zeer goede oe-
fening voor, omdat het een goede manier is om te weten wat voelen is, wat gewicht 
is. En wat bijvoorbeeld merging is: “Merging is dat je het gewicht met die ander deelt. 
Dus dat je niet tegen elkaar aan staat, dat je denkt, oh oh wat zal die ander doen, oh 
oh wat zal ik doen? Maar dat je daar in durft te gaan en dan krijg je informatie die 
zichzelf leidt. En nou, dat kun je ook zelf ervaren als je op de grond zit of ligt, dat je 
kunt mergen met de aarde, dat je daardoor energie krijgt. Dat soort voelen is, ja, vind 
ik van cruciaal belang. Misschien een ander niet, maar dat vind ik echt wel” (p. 10). 
En, vertelt ze, in de martiale beweging is het delen van lichamelijkheid natuurlijk 
ook een gegeven. Daarbij beweeg je als verdediging immers vaak eerst mee met de 
aanval van de ander, om die aanval vervolgens terug te geven. De Groot: “Dus het 
is, in plaats van er tegenin te gaan, waardoor je zelf ook gewond raakt, het erin mee 
kunnen gaan, zodat je aan de andere kant eruit komt. Dat is vaak die drive dat je die 
klap kan geven. En ja, dat is yielding. En dat is ook delen van de energie. Je vangt op 
en je geeft. (…). Yielding, dat is eigenlijk merging” (p. 10/11). 

We zien dat De Groot twee Engelse termen introduceert voor het duiden 
van het delen van de energiestromen: ‘yielding’ en ‘merging’. Die termen komen 
voor haar op hetzelfde neer, dat is het bij elkaar invoegen of inpassen, zoals ook 
in geval van merging traffic (‘ritsen’). Ze concludeert: “Dus je hebt een stroom, 
iemand, een persoon, een body. En je bent zelf ook een stroom. Dus je gaat daarin 
en beiden moeten, doen dat, dus dan is er merging en dan letting go, zodat je in de 
goede stroomversnelling zit. En, nou ja ik kan het niet anders uitleggen, yielding 
is hetzelfde wat ik net zei, dat je meegaat in de kracht die je krijgt. Dus je geeft je 
richting de vrije loop, terwijl je hem gebruikt. Dus je gebruikt hem eigenlijk” (p. 11). 
Die stroom waar je in mee gaat, dat is een energiestroom.

Aan het eind van het gesprek wil De Groot nog iets kwijt over het woord ‘ener-
getisch’. Wat mensen doen die Qigong beoefenen, is het opwekken van energie. 
Dat noemen ze het ‘opladen van de batterij’. En, vertelt ze: “Dat opwekken van 
energie, dat is eigenlijk het opwekken en het kunnen toelaten van de stroming, van 
de totaliteit” (p. 16). 

Dat is wat haar nu het meest intrigeert. En ze ziet het ook eigenlijk overal. 
Welnu, dat opwekken van energie in je lichaam en die energie is, volgens haar, 
niet alleen fysiek of lichamelijk, “(…) het is heel, ja, wat ik al eerder zei, het is een 
verbinding met je natuur, met de natuur, met het geheel waar we deel van zijn” (p. 
16). De inzet van het delen van de goede stroom is het opwekken van energie, ‘de 
batterij weer opladen’ waardoor je weer met ‘hoofd, hart en handen’ in verbinding 
komt met het geheel. Dus De Groot begrijpt intercorporaliteit als het delen van 
energiestromen, maar de inzet reikt verder dan het niveau van het menselijk li-
chaam alleen.
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3   Conny Janssen

HET INVOELEN VAN DE ANDER, DAT LIJKT WEL ÉÉN LIJF

Bij Conny Janssen Danst, Rotterdam, d.d. 5 november 2009

In het onderzoeksgesprek met Conny Janssen wordt duidelijk dat zij intercorpora-
liteit begrijpt vanuit de bron van haar werk: de relaties tussen mensen. Al redelijk 
snel wordt duidelijk waarom Janssen danswerk maakt en wat ze er eigenlijk mee 
wil vertellen: “(…) want uiteindelijk als je al het werk terugbrengt naar de basis, is 
eigenlijk de basis, die basis blijft eigenlijk hetzelfde, dat is hoe ik naar mensen kijk. 
(…). En hoe ik vind dat mensen met elkaar omgaan. Het is eigenlijk de bron van 
mijn werk” (p. 2). Dus relaties tussen mensen, hoe zij daar naar kijkt, hoe mensen 
met elkaar omgaan en wat zij daar over te vertellen heeft in dans, vormen de bron 
van haar werk. 

Per werk is er dan natuurlijk steeds een nieuwe invalshoek. Er wordt steeds op 
een andere manier iets verteld over een ander aspect van die relaties. Daar zoek je 
naar in het maakproces. Janssen vergelijkt dat zoekproces wel eens met het afpellen 
van een ui. “Weet je, een hele grote ui, als een heel groot idee. En langzaam, door 
de tijd heen, pel je daar lagen af om steeds dichterbij te komen van wat is nou de 
insteek van deze voorstelling” (p. 3). En die insteek van een voorstelling is er altijd 
een naar de menselijke maat.

Om iets in een dansvoorstelling te vertellen over die menselijk verhoudingen, 
vormen de dansers als individu voor Janssen het uitgangspunt. De dansers hebben 
verschillende karakters en er zijn de fysieke verschillen. Die fysieke verschillen zijn 
onmiskenbaar, iedere danser ziet er anders uit, heeft een ander fysiek voorkomen. 
Janssen over dat uitgangspunt: “Nou ja dat is eigenlijk iets wat inherent is. Bij de 
eerste blik die we hebben is de buitenkant hoe we er uit zien. En dan komt mis-
schien het pellen naar binnen toe” (p. 9). Dus de verschillen maken het interessant 
en dat begint al met de verschillende lijven.

Maar uitgaande van die fysieke verschillen, is haar inzet ook om met de dan-
sers een eenduidig verhaal te vertellen over de menselijke relaties. En daarvoor is 
het in een voorstelling soms ook nodig één gevoel neer te zetten. In de woorden van 
Janssen: “Ja, en tuurlijk zijn er momenten waarbij, in zo’n totale voorstelling, in 
een unisono gedanst wordt of waardoor één gevoel neergelegd moet worden. (…). 
Maar ze zullen er nooit hetzelfde uitzien, want ze hebben een andere bouw, een 
ander kostuum, ze hebben andere voeten. Maar in de lijnen, in het ritme, waar zit 
je hoofd, hoe zit je hand, zijn de plaatjes, laat ik maar zeggen, fysiek hetzelfde. En 
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als je het bij elkaar zet, wordt het één ding. Maar zou je ze apart gaan zetten, dan 
ziet het er toch anders uit” (p. 9). Dus Janssen vindt het interessant om mensen 
van divers pluimage bij elkaar te brengen en daarmee toch iets eenduidigs naar 
buiten te brengen. Daarvoor is er een spanningsverhouding nodig tussen enerzijds 
de fysieke verschillen van de dansers en anderzijds het werk dat de dansers op 
bepaalde momenten ook als één ding naar voren brengen.   

Als we ons nu richten op het laatste, dan is dat ene gevoel neerzetten volgens 
Janssen dus mogelijk. Janssen legt uit: “Want het ene gevoel is, je staat met elkaar, 
je concentratie met elkaar, en je doet iets met elkaar en daar moet je ook aan werken. 
‘Jongens het is met elkaar, nu naar voren, rennen en gillen’. (…). En in dat moment 
zie ik niet jou, jou en jou, maar één ding gebeuren, een blok of brok of wat dan 
ook” (p. 9). Er doet zich een massa voor. Dat gevoel van een massa nivelleert het 
individu, waarvan Janssen zegt er heel erg mee te spelen. De massa voert even de 
boventoon, zodat het individu er daarna beter tegen af kan steken. Ze zijn voor haar 
allebei nodig: “Het individu is niet interessant, als je niet die massa ertegen over 
hebt, tenminste voor mij. Het is juist wel mooi om te zien, hoe het individu zich 
ertoe verhoudt en waarom komt die eruit en wat gebeurt er met die groep en als 
er nog iemand uitkomt” (p. 10). Dus zonder massa geen individu, of beter: bij het 
inzoomen op de massa, komt het individu pas goed tot uitdrukking. 

Maar mijn vraag is: hoe begrijpt Janssen dat neerzetten van één gevoel in 
de danskunst? Als je met een ander danst, vertelt ze, dan “(…) moet je buiten je 
eigen lichaam kunnen denken” (p. 12). En je moet de ander invoelen, want: “Samen 
dansen is denken en je fysiek verplaatsen in de ander” (p. 12). Invoelen is het je 
verplaatsen in de ander, je open stellen voor de ander. Dan kun je samen bewegen 
en dingen voor elkaar krijgen. Dat is, zegt ze, “(…) omdat je voelt wat die ander 
nodig heeft en die ander voelt wat hij jou moet geven en dan ontstaat er een soort 
vanzelfsprekendheid, het lijkt wel één lijf, een soort versmelting” (p. 12). Dus Jans-
sen begrijpt intercorporaliteit in de danskunst vanuit de relaties tussen mensen, 
waarbij het invoelen van de ander cruciaal is.
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4   Rudi van Dantzig

ALS ÉÉN LICHAAM ADEMEN, ÉÉN WORDEN MET DE ANDER

Thuis bij Rudi van Dantzig, Amsterdam, d.d. 12 november 2009

Voor Rudi van Dantzig is intercorporaliteit in de danskunst idealiter het als één 
lichaam ademen. Dit hangt samen met wat voor hem het wezen van de dans is: één 
worden met de ander. Die eenwording betekent tot onderlinge harmonie komen, 
wat een geluksroes teweeg brengt.

Lichamelijkheid in de danskunst heeft een andere betekenis in de verschillen-
de dansgenres. In klassiek ballet, de achtergrond van waaruit Van Dantzig spreekt, 
geldt wat betreft lichamelijkheid vooral een streven naar perfectie en bovenmense-
lijkheid. Dit kan je naar de keel grijpen, maar dat is slechts een enkeling gegeven. 
Van Dantzig: “Er zijn er maar weinig die je dan zo bij de strot grijpen, dat het je ook 
ontroert, meesleept. En het sleept heel vaak mee door de virtuositeit en dat je denkt 
‘mijn god het is bovenmenselijk bijna’” (p. 1). Maar in het klassiek ballet, maakt hij 
duidelijk, is de groep over het algemeen belangrijker dan het individu. Dat geldt 
voor het corps de ballet, alsook tussen het corps de ballet en de solisten. 

In moderne dans wordt vooral gezocht naar de inbreng van persoonlijke 
creativiteit. Wat betreft de lichamelijkheid wordt ook imperfectie en aardsheid 
getoond. En het individu is meestal belangrijker dan de groep. Als voorbeeld noemt 
Van Dantzig Pina Bausch, die niet bang was om alsmaar weer te zoeken met haar 
mensen. De dansers konden hun eigen creativiteit inbrengen.

Rudi van Dantzig neemt, naar eigen zeggen, een tussenpositie in tussen 
klassiek ballet en moderne dans, of ook: tussen (het tot uitdrukking brengen van) 
de verschillende betekenissen van lichamelijkheid. Waar het hem vooral om gaat, is 
dat je naar de keel wordt gegrepen. Hij vertelt: “Ik ben dan niet zo erg op zoek naar 
perfectie, maar dat ik, ja, dat mensen me op een gegeven moment, een danser of 
ik heb ook zo vaak met niet-dansers gewerkt, ja, dat ze me bij de keel grijpen” (p. 1). 
Wat ontroert, is ook de enorme overgave aan beweging en muziek. De Russen vor-
men voor hem een ideaal, zij combineren het beste van beide werelden: “Dat is bij 
de Russen, die een fantastische techniek hebben. En een fantastische, prachtig ook 
in de klassieke techniek, plasticiteit hebben én toch gelijk zijn. En als één lichaam 
ademen én toch een eigen emotie daarin en persoonlijkheid daarin meebrengen 
en er aan toevoegen. Dat is nog altijd zo, ja, adembenemend” (p. 4). Dus de Russen 
vertegenwoordigen die tussenpositie tussen lichamelijkheid in het klassieke ballet 
en de moderne dans. Zij ademen als één lichaam en brengen tegelijk persoonlijke 
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creativiteit in. Overigens merkt Van Dantzig op, dat ook de urban dance een enorme 
creativiteit en samenwerking laat zien.

Lichamen onderling kunnen, volgens Van Dantzig, in de danskunst soms 
fungeren als ‘schroefjes in een machine’. De realiteit gebiedt hem te zeggen dat dit 
bij klassiek ballet kan voorkomen. Dit komt door een aantal moeilijkheden, waar 
het al snel mee geconfronteerd wordt. Er moet vaak in een grote zaal worden opge-
treden, waardoor je als toeschouwer ver weg van de dansers bent. De balletgroep is 
over het algemeen erg groot en dansers hebben vaak snelle internationale carrières, 
waardoor een ‘familiegevoel’ niet makkelijk te realiseren is. Ze vliegen in en uit, 
zegt Van Dantzig, en “(…) je bouwt dan ook niet één lichaam op samen. Maar ik 
zou er gek van worden” (p. 7). En er is meer sprake van gejaagdheid, in de studio en 
daarbuiten, omdat het leven tegenwoordig in het algemeen gehaaster is. 

Maar het kan ook anders: lichamen kunnen in de danskunst, volgens Van 
Dantzig, soms ook ‘als één lichaam ademen’. Hij heeft al aangegeven dat de Rus-
sen dat kunnen. En op de expliciete vraag of dat inderdaad kan: ‘als één lichaam 
ademen’, zegt hij nogmaals onomwonden: “Ja, het kan wel” (p. 4). Het delen van 
lichamelijkheid in de danskunst is mogelijk. Gelukkig niet als een machine, vertelt 
Van Dantzig. “Maar wel ja, dat heb je soms ook bij, soms is er maar één voorstelling, 
dat je voelt ‘ahhh’ [doet voor], ze voelen elkaar allemaal aan en ze zijn in één ge-
luksroes” (p. 5). Als dansers als één lichaam met elkaar ademen, dan zijn ze in een 
geluksroes. En er is onderlinge harmonie, dat is het ideaal, want: “Ja, het mooiste 
is, zou zijn, als mensen bij elkaar een bepaald soort harmonie samen ondervinden” 
(p. 5). Muziek speelt daar een belangrijke rol in. Het gaat er uiteindelijk om echt tot 
het wezen van de dans en tot de bewegingen door te dringen. Maar wat is het wezen 
van de dans? Van Dantzigs antwoord is helder en duidelijk: “Ja, één worden met 
een ander” (p. 9). Niet met één ander, maar met anderen. Hij vervolgt: “En soms 
voelt het publiek dat misschien niet eens, maar als je met mensen gewerkt hebt en 
je voelt en ziet daar opeens dat er iets tussen die mensen is, waar je zo gelukkig van 
wordt, dan kan het mij niet zoveel schelen als het niet perfect is. Maar, ja, dat je een 
hele andere sensatie en ontroering voelt groeien en voelt ontstaan” (p. 9).

Dans moet je naar de keel grijpen. Want zoals Van Dantzig zegt: “Dat is natuur-
lijk het ideaal eigenlijk, dat je zo je ziel prijsgeeft en je openmaakt voor anderen. En 
dat is niet eens voor anderen, dat is voor jezelf en voor de mensen om je heen waar 
je mee werkt” (p. 3). Van Dantzig spreekt hier niet alleen als choreograaf, maar “(…) 
ook als danser, als alles door elkaar, de hele wereld eigenlijk” (p. 3). Je wordt bij de 
keel gegrepen door de danskunst, op het moment dat er als één lichaam geademd 
wordt, als er eenwording is met de ander. Aldus kunnen we intercorporaliteit in de 
danskunst volgens Van Dantzig begrijpen.



74

5   Krisztina de Châtel

STRIJD TUSSEN EENHEID VAN VOELEN 
EN VEELHEID VAN LICHAMEN 

Bij Dansgroep Amsterdam, Amsterdam, d.d. 16 december 2009

Intercorporaliteit in de danskunst kan bij Krisztina de Châtel op twee manieren 
worden begrepen. Enerzijds is het mogelijk om gevoelens met elkaar te delen, maar 
anderzijds kunnen lichamen nooit één worden. Dat is voor haar een basisgegeven: 
de veelheid van de verschillende lichamen.

Op de vraag of delen van esthetische gevoelens mogelijk is, luidt De Châtels 
antwoord: “Ja ja, zeker ja, ja dansers die moet zich ook normaal voelen, heel sterk, 
een eenheid hoor” (p. 5). Daar kan geen misverstand over zijn, de gevoelens van 
de dansers kunnen heel sterk zijn. Daardoor kan er een eenheid ontstaan. Zo is ze 
bezig met walsmuziek van Strauss, waar ook een duet in voorkomt. Over de dansers 
in dat duet zegt ze: “Ja, dat gevoel is enorm, heel veel gevoelens” (p. 5). Tegelijk moet 
ze dat als choreograaf ook goed in de gaten houden en een plaats geven in haar 
danswerk. Van de ene kant zijn de dansers ‘pionnetjes’. “Maar van de andere kant”, 
zo benadrukt ze, “(…) het is toch het kloppende hart, hè?” (p. 5). Wat je daar mee 
doet als maker luistert daarom heel nauw. Bij De Châtel wordt, naar eigen zeggen, 
namelijk niet aan esthetiek gedaan, er wordt niet gewoon lekker gedanst. Er geldt 
een artistiek concept en in haar stijl van werken worden de dansende lichamen op 
allerlei manieren ingeperkt. Maar wat vastgesteld kan worden: de sterke gevoelens 
vormen volgens De Châtel het kloppend hart van een dansstuk. En in het delen van 
gevoelens is dus een eenheid mogelijk.

Dat ligt beduidend anders bij de kwestie van het delen van lichamelijkheid. 
De Châtel is hier uitgesproken over. De vraag is of lichamen, niet letterlijk maar 
in filosofisch zin, één kunnen worden. Of met andere woorden: kun je spreken 
van één lichaam in een dansstuk, terwijl het om meerdere mensen gaat? Haar 
antwoord hierop is kort maar krachtig: “Aha, nee” (p. 7). Ze licht toe: “Nee, omdat 
dat heel duidelijk is, dat die, hoe die iemand kijkt bijvoorbeeld op toneel, hier ben 
ik en alle dansers. Dus de hele fysiognomie en hele uitstraling is heel belangrijk, 
hè?” (p. 7). Het draait om de fysieke verschillen en de verschillen in uitstraling van 
de dansers. Tegelijk geeft ze wel toe dat het bij een kunstwerk om één ding gaat 
en dat dansers vanuit dat opzicht een soort ‘pionnen’ zijn. Er is volgens De Châtel 
een ‘tegenstrijd’: enerzijds zijn de dansers als het ware ‘poppetjes’ in dat ene werk, 
anderzijds moeten ze er ieder voor zich wel staan met hun persoonlijke uitstraling. 
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Maar: dat verschil in fysiognomie mag niet ontkend worden en een eenheid van 
lichamen in de dans is dus niet mogelijk.

Het principe van ‘(tegen)strijd’ lijkt een grondthema in het denken van 
De Châtel, ook als het gaat om de vraag naar intercorporaliteit in de danskunst. 
Nietzsche vormt daarbij een belangrijke inspiratiebron voor haar. Zo zegt ze over 
het lichaam: “(…) dat lichamelijke, die seksualiteit, dat is toch wel het dierlijke, 
dat is toch het dierlijke en dat is Dionysus en Apollo, natuurlijk” (p. 6). Dionysos 
staat voor het lichamelijke en daar hoort Apollo bij, die het geestelijke symboliseert. 
Toen De Châtel ooit bij Kurt Jooss in Duitsland werkte, begon ze Nietzsche al te 
lezen. Ze vertelt daarover: “En dat is vooral eigenlijk, hoe dat zit met lichaam en 
de geest. En dat is, omdat ik dat heel boeiend vond, dat alle twee zo belangrijk zijn. 
(…), dat je toch een tegenstelling in je hebt” (p. 1). Lichaam en geest maken in hun 
onderlinge tegenstrijdigheid deel uit van de mens en zo ervaart ze dat zelf ook altijd. 
Tegenwoordig heeft Nietzsche opnieuw haar interesse. De tegenstrijdigheid tussen 
Apollo en Dionysos of tussen geest en lichaam klinkt door in de manier waarop ze 
over het maken van dans praat, waarvoor geldt: “(…) dat je toch altijd de controle 
hebt in je hoofd en als ik actief ben dan moet je dat ook gebruiken. Steeds als ik 
iets maak, dat ik steeds eigenlijk gelukkig, dat ik me helemaal laat gaan, en mijn 
lichaam. En dan komt daarna controle” (p. 2). Dus als maker geeft ze eerst ruimte 
voor de lichamen van zichzelf en de dansers met alle gevoelens van dien. Die ge-
voelens kunnen worden gedeeld, worden soms zelfs een eenheid van voelen. Maar 
vervolgens is er de controle over het werk in wording. Haar geest als maker neemt 
het over en er ontstaat een werk waar de dansers weliswaar deel van uit maken, 
maar waarbij hun fysieke verschillen en persoonlijke uitstraling doorslaggevend 
zijn, dat wil zeggen: de veelheid van lichamen.
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6   Marco Gerris

VOELEN VAN DE PASSIE VAN DE DANSER 
OF HET MAGISCHE VAN HET THEATER

Bij ISH, Amsterdam, d.d. 7 april 2010

De betekenis van intercorporaliteit kan worden afgeleid van wat voor Marco Gerris 
de essentie van dans is: het voelen van de passie van de danser door het publiek (en 
ook de maker). Hij noemt dat ook wel ‘het magische van het theater’. Dus intercor-
poraliteit kan begrepen worden als het delen van het gepassioneerde gevoel tussen 
danser en publiek. 

Gevoelens spelen voor Gerris een belangrijke rol in de danskunst en meer 
specifiek: de hiphop. Hij zegt hier het volgende over: “Ik denk, als een danser echt 
iets voelt bij een beweging, een bepaald gevoel, emotie kan vertalen, dan ziet het 
publiek dat. Als hij heel puur is naar zichzelf. En dan maakt het niet uit wat voor 
gevoel dat is, als je het gevoel maar hebt. Dat is het zoeken, dat theatrale eigenlijk, 
ik noem dat ook wel ‘het magische van theater’. Je kan iets spelen of je kan iets zijn. 
Of je kan het spelen én het zijn. En dan wordt het zo veel groter” (p. 3). Gerris is 
altijd op zoek naar mensen die zijn verhaal kunnen vertellen en wat ze daarin uit 
kunnen beelden of dansen. Een goede hiphopper heeft iets ‘allesomvattends’. Dat 
is moeilijk te omschrijven, maar heeft te maken met het echt kunnen voelen van 
de energie, het hebben van skills en techniek en vooral van persoonlijkheid. En 
hij moet dat allesomvattende met creatieve gedachten kunnen omzetten in zijn 
lichaam. Als dansers op die manier echt goed zijn, dan komt hun gevoel ook over bij 
het publiek. Dat is de inzet, want zoals Gerris opnieuw benadrukt: “De essentie van 
dans is nog altijd wat ik steeds zeg, je moet die passie voelen van zo’n danser. Ik weet 
wel zeker dat als hij dat niet heeft, of niet de juiste krachten en energie heeft, dan ga 
je dat niet voelen. Dan zit je maar naar een cultureel centrumdansje te kijken” (p. 3).

Bij het magische van het theater gaat het om het voelen van de passie van 
de danser door het publiek. Dat is de essentie van dans. In het licht hiervan gaat 
Gerris ook in op de relatie tussen dansmaker en dansers. Hij kijkt als maker naar 
allesomvattendheid en creativiteit van dansers. Maar hoe denkt hij over het voelen 
van de passie tussen dansers onderling, in en door het dansstuk? Daar vertelt hij 
over aan de hand van het onderwerp ‘grenzen verleggen’, waar hij als voormalig 
skater en hiphopper zelf ook ervaring mee heeft. Als je grenzen wilt verleggen, zegt 
Gerris, dan gaat het erom vrij te zijn in je hoofd. Daardoor kunnen er veel nieuwe 
creatieve bewegingen ontstaan. Dat lukt vooral bij jamsessies, dat is net als in de 
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jazz freestylen en kijken hoe ver je komt, maar dan minder theoretisch. De enige 
regel is vrij zijn en elkaar niet aanraken, dus geen fysiek geweld. En soms, dan lukt 
dat ook bij battles. In de woorden van Gerris: “Zeker in de hiphopwereld heb je hele 
battles en je daagt elkaar dus de hele tijd uit. Ook om je eigen grenzen te verleggen 
denk ik. En het kan gebeuren, meestal negen van de tien keer in jamsessies, als je 
volledig vrij bent en kan doen en laten wat je wilt, dat je één op één zit te jammen 
of in een groep” (p. 4). Bij navraag blijkt het verleggen van grenzen ook wel alleen 
te kunnen, maar dat is een stuk moeilijker. Samen gaat het beter, “(…) dan krijg 
je feedback, dan heb je een derde oog, (…) bij wijze van spreken, dat naar je kijkt. 
Dat kan stimuleren van ‘wow’ dat is wel iets, een leuke beweging, probeer ik die 
eens. Of ik zie dat. Je kan aan alles werken en dan is het wellicht makkelijker, als 
er een groep bij is” (p. 5). Dus grenzen verleggen als individuele danser gaat beter, 
als je het samen doet in een jamsessie of eventueel een battle. Dan is er een derde 
oog dat je van feedback kan voorzien waardoor er makkelijker nieuwe, verrassende 
bewegingen kunnen ontstaan.

Nog een stap verder is het delen van de gepassioneerde gevoelens tussen 
dansers onderling, tijdens het dansen. Met andere woorden: kunnen mensen ook 
samen in een dergelijke grensoverschrijdende situatie raken? Misschien zelfs van-
af het eerste moment al? Gerris laat er geen twijfel over bestaat: “Ja, dat kan, dat kan 
zeker. Dat heeft met, dat kan aan alles liggen. Dat kan aan de juiste muziek liggen, 
die dan opeens wordt ingezet, dat kan aan je tegenstander liggen, dat kan aan jezelf 
liggen. Dat is hoe je jezelf ook voelt, natuurlijk. Hoe beter jij je in je vel voelt zitten, 
hoe makkelijker je natuurlijk jezelf performed” (p. 6). In bepaalde gevallen kunnen 
dansers dat tegelijk meemaken, zegt Gerris: “Ja. Als die elkaar ophypen, en steeds 
beter” (p. 6). Dat is het delen van de passie tussen de dansers onderling. 

Maar voor de danskunst geldt, dat dansers niet altijd zo vrij kunnen zijn. 
Want: “Je probeert toch wel terug naar de kern en essentie van dans te gaan. Wat 
voel ik? Wat zie ik? Hoe zal ik het verbeelden? En of dat vanuit een verhaal of vanuit 
jezelf of gewoon vanuit whatever  komt, dat maakt niet zoveel uit” (p. 7). Daarmee is 
de cirkel rond. Het is Gerris als maker uiteindelijk te doen om ‘het magische van het 
theater’, dat wil zeggen: het voelen van de passie van de danser – door het publiek. 
Want gevoelens kunnen gedeeld worden. Daarvoor zoek je naar een algemene deler 
bij de dansers, waarbij ze wel vanuit zichzelf moeten vertrekken. Dat is een heel 
zoekproces, of zoals Gerris zegt: “Je zoekt steeds, (…) het zou kunnen gebeuren dat 
het vanaf de eerste keer al ‘bam’ is” (p. 12). Dat gevoel is, wat hij op het podium wil 
brengen. Samengevat: intercorporaliteit in de danskunst gaat uiteindelijk om het 
delen van het gepassioneerde gevoel van de dansers met het publiek.
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7   Nita Liem

SAMEN ‘IN THE ZONE’ RAKEN

Bij Don’t Hit Mama, Amsterdam, d.d. 8 april 2010

De open vraag naar lichamelijkheid, aan het begin van het onderzoeksgesprek, 
roept bij Nita Liem de herinnering op van haar persoonlijke ervaring in Senegal. Ze 
is net terug uit Senegal, waar ze gedurende zeven weken in het danscentrum van 
Germaine Acogny is geweest en heeft meegedanst. Die ervaring heeft diepe indruk 
gemaakt. Lichamelijkheid in dans komt voor haar daarmee neer op een heel erg 
fysiek ondergaan van de dans. En, zegt ze: “Ja, daar krijg ik dan een duizelig, een 
warm gevoel door” (p. 1).

De ervaring in Senegal vormt voor Nita Liem het voorbeeld bij uitstek van 
pure dans. In haar verhaal over die ervaring komen een aantal redenen, in hun 
onderlinge samenhang, naar voren, waar direct ook uit blijkt wat ze onder pure 
dans verstaat. Ten eerste: je wordt bij Acogny’s specifieke danstechniek in symbolen 
gezet, die je met je lichaam moet uitvoeren. Dit leidt tot een zeer fysiek ondergaan 
en doorvoelen van die symbolen. Ten tweede heeft dergelijke pure dans te maken 
met het doorstromen van energie. Je voelt de energetische trillingen, waarbij blok-
kades ook opgeheven kunnen worden. Verder, dat is een derde reden, maak je op 
die manier dansend ook verbinding met jezelf en je herinnering. Dit heeft zowel te 
maken met je fysieke, als ook met mentale processen en je zielverhaal. Dit betekent, 
ten vierde, dat je ook bezig bent met je eigen identiteit, wat gebeurt in de vorm 
van mediteren door dans. Tot slot, de vijfde reden: het dansen is niet alleen een 
individuele aangelegenheid, maar tegelijk ook een zeer sociale gebeurtenis. Ook 
dat is voor Liem een belangrijk kenmerk van pure dans. 

In het gesprek knoop ik aan op het tweede punt: wat bedoelt Liem met energe-
tische trillingen? Dat is niet goed onder woorden te brengen: “(…) ik weet niet ... het 
is iets wat je voelt” (p. 3). Maar, vervolgt ze: “(…) je voelt dat sowieso, (…), iedereen 
heeft een trilling. Elk mens heeft een soort trillingen. Ik denk dat je dat ook kunt 
meten, maar ik ben geen wetenschapper. Dat kan je gewoon voelen” (p. 3). Ze geeft 
aan dat het voelen van energie te maken heeft met het resoneren van trillingen. 
Liem: “En dat is al zo, als je al, zeg maar gewoon in het dagelijkse leven, zogenaamd 
normale dingen doet: ik zit, ik eet, ik praat. En op het moment dat je gaat bewegen 
en je gaat sporten of je gaat dansen, intensiveer je dat fysiek heel erg. Dus dat 
gebeurt dan daar veel meer om heen” (p. 3). Ofwel, in dans kun je het voelen van 
energietrillingen volgens Liem fysiek intensiveren. Maar die energietrillingen zijn 
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er altijd. Het verschil tussen dans (of sport) en alledaagse praktische bewegingen is 
alleen, dat op verschillende golflengtes van energie wordt afgestemd. Dans bevindt 
zich op een subtielere laag. Bij dans gebeurt er gewoon iets. Dat is onbewust. Zo 
maak je onbewust ook contact met elkaar.

We gaan tevens door op het vierde punt: voor Liem geldt de persoonlijke 
ervaring van dans in Senegal als een vorm van mediteren. Hoe ziet ze dit precies? 
Mediteren, legt ze uit, kan begrepen worden als het uitschakelen van het denken. 
Dit heeft ze, naar eigen zeggen, nog niet echt bereikt. Misschien is ze daarvoor te 
veel maker. Maar bij clubdansers gebeurt dat wel. Zij spreken dan van ‘in the zone’ 
raken: “(…) de dansers om me heen, als ik ze zie, dan zie ik dat wel.  Die denken niet 
meer, die zijn op een gegeven moment echt los. (…). Los of die zijn dan in the zone” 
(p. 6). Zij dansen zonder nadenken, maar weten achteraf nog wel wat ze deden. 
Bij rituele dans gaat het nog een stap verder. Dan raken de dansers ‘in trance’. 
Ze weten dan niets meer. Ieder gepassioneerde danser, in ieder dansstijl, en zelfs 
iedere kunstenaar kan in the zone raken. Pure dans heeft voor Liem ook met dat in 
the zone raken te maken.

Maar kun je ook samen in the zone raken, vraag ik haar. Dat lijkt volgens Liem 
wel mogelijk, maar alleen vanuit het perspectief van de kijker. In haar woorden: 
“(…) de kijker ziet van hé, ze zijn soms samen en soms zijn ze tegen elkaar in en 
energie is soms gelijk of intentie kan gelijk zijn of de vormen kunnen gelijk zijn” 
(p. 9). Of zoals ze al eerder zei: “In the zone? Ja, je kan ze dat wel tegelijkertijd laten 
doen. Maar uiteindelijk is het een solo-trip” (p. 9). Voor de danser zelf, geeft ze een 
paar keer aan, is het dus een individuele ervaring, een solo-trip.  

Toch lijkt er in Liems verhaal op dit punt nog een diepere laag te zijn. Want: 
weliswaar kan je niet weten wat een andere danser ervaart, als het gaat om de (on)
mogelijkheid van samen in the zone raken. Maar je voelt als danser wel dat je samen 
bent. Liem vertelt daarover: “Die dansers, die danser, op het moment dat ze met 
zijn tweeën zijn, voel je al dat je kunt raken. Dan ben je samen. Je deelt al de vloer 
samen, dat voel je. Al heb je één ruimte en je komt in je eentje binnen of met zijn 
tweeën, dat voel je ook, of niet? Jawel, ja, ja, dan heb je het gewoon weer over die 
aanwezigheid en die trillingen, die stromen wel samen” (p. 10). Om er direct op 
te laten volgen: “Maar het in zo’n trip zelf gaan, dat is toch wel een soort solo” (p. 
10). Dus het antwoord op de vraag of je samen in the zone kunt raken blijft in het 
ongewisse. 
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8   Ed Wubbe

EEN EENHEID DOOR HET DELEN 
VAN UNIVERSELE GEVOELENS

Bij Scapino Ballet, Rotterdam, d.d. 4 mei 2010

Het volgende onderzoeksgesprek is met Ed Wubbe. Volgens hem is het lichaam 
in de danskunst een instrument om iets uit te drukken. En de geest, die kan dat 
niet altijd vatten. Dit brengt hem direct bij de essentie van de danskunst, dat is 
gevoel uitdrukken met bewegende lichamen. Wubbe vertelt aan het begin van het 
gesprek: “(…) wij maken dansproducties, wij drukken ons in eerste instantie uit 
met het lijf. Dus het lichamelijke is natuurlijk, ja, een beetje de essentie van wat 
we doen” (p. 1). En later zegt hij er nog het volgende over: “Je hebt twee dingen. Je 
kan een beweging maken om de beweging. Maar ik denk, uiteindelijk is het toch 
zo dat je …, die beweging drukt toch iets uit. Je geeft toch een gevoel mee. Of, in 
wat voor staat is die danser, die man of vrouw die beweegt? Het is, ja, of je nou wilt 
of niet. (…). Dus het is zou ik zeggen toch een instrument, om iets uit te drukken, 
toch een gevoel, het innerlijke uit te drukken” (p. 13). Wubbe licht zijn uitspraken 
aan het begin toe, door te vertellen over zijn persoonlijke keus voor de danskunst. 
Er zijn verschillende aspecten aan de danskunst die bij hem tot die keus geleid 
hebben. Eén van de aspecten die hij noemt is, dat je met dans andere dingen kunt 
uitdrukken dan in taal. Maar dat brengt ook een moeilijkheid met zich mee voor het 
gesprek, want de door hem genoemde aspecten zijn niet eenvoudig te analyseren. 
Ed Wubbe werkt, naar eigen zeggen, heel intuïtief. 

De aard van dans is, volgens Wubbe, dat het zonder taal is. Daarbij geldt dat 
dans aan de ene kant heel basaal is: mensen hebben een soort intuïtieve radar voor 
beweging. Maar aan de andere kant is er ook een probleem: mensen kunnen de 
(moderne) dans niet altijd lezen. Ze moeten de codes leren kennen. Door dans kun 
je getriggerd worden, maar je moet er wel actief naar kijken, de betekenissen zoe-
ken en de codes leren kennen. Wubbe benadrukt dat dans niet heel letterlijk is, het 
gaat om uitdrukking van gevoelens. Daardoor word je op een ander niveau geraakt. 
Hij concludeert op dit punt: “Dus (…) omdat dans nou eenmaal niet heel letterlijk 
is, kan het ook heel gelaagd zijn. Dat je dus ontroerd kan raken of in ieder geval 
geraakt kan worden op een ander niveau dan dat je letterlijk iets ziet gebeuren” (p. 
4). En hij laat daar direct op volgen: “Maar dat is, vind ik, interessanter eraan, dat 
je dus ook dingen kan benoemen die je, wat ik eigenlijk net zei, die je in taal niet 
kan benoemen. Dat gevoel dat het kan geven, als het goed is althans, wat een sterke 
indruk op je achter zou kunnen laten of wat je kan raken” (p. 4). 
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Danskunst is iets magisch. Enerzijds is er de magie van het creëren: “Die geldt 
voor choreografen, maar ook voor bijvoorbeeld componisten of beeldende kunste-
naars, die toch een gevoel hebben en, ja. Je moet ook een soort gedrevenheid hebben 
dat je, dat je toch bevangen bent van dat je iets wilt, wat het ook is, wilt uitdrukken 
en dat eindeloos blijft zoeken, naar die vorm of die bewegingen, ja. Het is, ja. het 
is ingewikkeld eigenlijk” (p. 8). De magie van het creëren is moeilijk te analyseren. 
Maar het gaat om het zoeken naar een lichamelijk geraakt worden, waarbij  het 
uiteindelijk wel kunst moet worden: “Er moet altijd toch iets persoonlijks inzitten 
(...), ja het moet toch tot kunst worden. Laat ik het zo zeggen” (p. 11). Anderzijds is 
er de magie van het kijken naar dans. In de woorden van Wubbe: “Maar ja, ik vind 
dat toch wel de magie van dans hoor, toch. Ja, dat lichaam kan toch heel opwindend 
zijn om naar te kijken, in de zin van: een bewegend lichaam kan opwindend zijn. 
En ja, toch, ik zou zeggen, bijna een soort goddelijkheid uitdrukken, hè” (p. 13). De 
magie van dans, voor de kijker, komt dus voort uit de waargenomen uitdrukking 
van een soort goddelijkheid. Wubbe vervolgt: “Kijk, we hebben het heelal, en ik ben 
niet gelovig, maar het heelal kan ik niet begrijpen. Net zoals het wonder van een 
kind dat geboren wordt. Dat kan je toch, als je dat, als je te lang nadenkt over hoe 
het heelal in elkaar zit, dan kom je er niet uit. Dus ik althans niet. En dat is iets, dat 
ik denk dat dat ook een deel is van het leven. En dat zit ook, dat zit in alles, dus ook 
in dans, denk ik” (p. 13/14).

Het gewone wordt ontstegen. Iedereen kan dat intuïtief aanvoelen, voelt wan-
neer een werk bijzonder is. Natuurlijk is er een verschil tussen zware gebruikers, 
die iets heel bijzonders in een choreografie kunnen zien, en lichte gebruikers of 
leken, door wie dat niet gezien wordt. Dat geldt voor alle kunstvormen. “Maar”, 
zegt Wubbe, “dan nog geloof ik, als iemand iets heel bijzonders maakt dat dan ook 
zelfs de leek … Ik denk dat we toch allemaal een antenne in ons hebben, dat we toch 
intuïtief voelen of iets goed is. En dat betekent, hè, wat ik al aangaf, wat ik zeg, nou 
dit is mijn smaak niet of dit is mijn ding niet, maar je kan toch wel intuïtief ergens 
voelen en raden dat het wel goed is” (p. 11). Dat aanvoelen of iets goed is, dat het 
kwaliteit heeft, blijkt voor Wubbe overal en voor iedereen te gelden, als hij zegt: “En 
ik denk dat dat universeel is” (p. 11). Weliswaar speelt het kennen van de culturele 
codes een rol bij de mate waarin je van een dans kunt genieten, maar nogmaals: 
“(…) ik geloof wel, dat kwaliteit universeel herkend kan worden. Of iets bijzonders, 
laat ik het zo zeggen, want kwaliteit is ook nog wel discutabel waarschijnlijk, hè” 
(p. 11). Die universele intuïtie is fundamenteler dan de cultureel bepaalde codes en 
normen. Want er zijn eigenlijk twee dingen, zegt Wubbe. Je wordt wel gestuurd 
door de waan van de dag, dat wil zeggen: door de geldende smaak. “Maar ik geloof er 
toch heilig in, ja, dat [er] toch iets moet zijn dat universeel [is]” (p. 12). En dat is niet 
hetzelfde als wat door effectbejag teweeg wordt gebracht. Wubbe verzucht: “Dus ja, 
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het is, pfoe, het is allemaal ingewikkelder dan je denkt” (p. 12). Desondanks brengt 
hij zijn punt iets verder in het gesprek nogmaals te berde: “Maar dat universele daar 
geloof ik wel in. Dat geloof ik wel” (p. 16). Dus het punt is gemaakt.

De vraag is nu, of het lichamelijk geraakt worden in de danskunst ook kan 
worden gedeeld? Mensen verschillen immers. Maar volgens Wubbe kan dat wel 
degelijk: “Je voelt dat een zaal gewoon, de meerderheid van de zaal, geraakt wordt 
of die vonk overspringt, waardoor je dus een eenheid krijgt van mensen die kijken 
en [mensen die] dansen of spelen” (p. 17). Ineens slaat er een vonk over, gebeurt er 
iets. Daardoor ontstaat een eenheid tussen het publiek en de dans. Dit betekent 
dat intercorporaliteit – in de betekenis van het delen van universele gevoelens (het 
bijzondere, buitengewone, goddelijke, het wonder van het leven) – in de danskunst 
mogelijk is. Dat gebeurt ineens, door het overslaan van een vonk. 
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9   Ted Brandsen

SAMEN IN HET MOMENT ZIJN, ALS DEEL VAN ONZE NATUUR

Bij Het Nationale Ballet, Amsterdam, d.d. 5 november 2010

Tussen lichamelijkheid en danskunst is er een onlosmakelijke verbondenheid, 
vertelt Ted Brandsen. Het gaat bijna om hetzelfde. Daarbij is het lichaam een in-
strument, dat er is om (iets) uit te drukken. Het lichaam is voor hem het wezen van 
de dans: “(…) zonder lichaam geen dans, tenminste zo zie ik het” (p. 1).

Dans komt dus vanuit de mens. Er worden ook voorstellingen gemaakt 
met bewegende objecten, maar dat is wat Brandsen betreft iets anders. Bij dans 
gaat het om een uiting van de menselijke geest en het lichaam. Er geldt een diepe 
verbondenheid met de ziel van de mens. Wat er gebeurt in dans is dat lichaam, 
geest en emoties niet meer te scheiden zijn. Brandsen vult aan: “(…) wat je lichaam 
doet, staat in nauwe samenhang met wat je geest wil uitdrukken of (…) wat je aan 
gevoelens doormaakt (…)” (p. 1). 

Het mooiste dat in dans kan gebeuren is: helemaal in het moment zijn. Dan 
staat de tijd stil. Dans gaat over tijd. Het is de meest vluchtige kunstvorm, omdat 
het moment alleen in de waarneming bestaat. De scheidslijnen tussen lichaam 
en geest zijn dan weg. Het is vergelijkbaar met wat bij sommige Oosterse denk-
tradities wordt nagestreefd. Brandsen: “(…) dat is wat er met dansen ook, op het 
beste moment, als je het uitvoert gebeurt en als toeschouwer is dat ook wat je kunt 
ervaren, op de beste momenten” (p. 1). Voor Brandsen gaat dans daarom  over het 
creëren van dat moment, met het meest simpele dat we hebben: wijzelf.

Samen in het moment zijn is daarbij zonder meer mogelijk. Sterker: daar 
draait het om in de danskunst, vindt Brandsen. Dat samen in het moment zijn is, 
vertelt hij, te begrijpen als flow, een uitwisseling van energie, een uitwisseling van 
een soort creatieve impulsen. Er doet zich een woordeloos met elkaar begrijpen en 
delen voor. Het samen in het moment komen kan op meerdere niveaus gebeuren: 
tussen choreograaf en dansers, tussen dansers onderling en tussen dansers en 
toeschouwers. Niet iedereen heeft dezelfde sensitiviteit, maar iedereen kan het wel 
voelen. En: “(…) ja, dan word je geraakt en dan kan je iets voelen wat je niet in 
woorden kunt uitleggen en dat is waar dans om gaat” (p. 6). Dat kan om allerlei 
intense gevoelens gaan. 

Maar, vraag ik, is dat in het moment komen niet typisch iets wat je alleen doet? 
Brandsen: “(…) nee, nee, juist als je samen, als je elkaar kunt aanvoelen en (…) je 
weet dat je dezelfde richting op gaat, dat je (…) met zijn allen één wordt in je geest en 
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in je doel en dat je met zijn allen naar één richting gaat, dat voel je als je danst heel ... 
dat weet ik nog heel goed, als je grote balletten danst en je voelt met zijn allen dat dit, 
dat het goed was en dat je verbonden was, dat je allemaal dezelfde soort inzet had, 
(…) dan ben je deel van iets dat groter is dan jezelf” (p. 7). Dus het gaat juist om het 
samen in het moment zijn. Dan ben je verbonden met elkaar en is er eenwording 
in het gezamenlijk streven. 

In het contact van het gezamenlijke moment voel je een soort verbondenheid 
met elkaar. Brandsen zegt hier nog over: “Ik denk dat je als mens daar altijd naar 
op zoek bent, op wat voor manier dan ook (…), aansluiting (…), geborgenheid, 
bescherming, liefde, wat dan ook, een ander, iemand waar je altijd bij hoort (…). 
En we zoeken ook bescherming en geborgenheid in groepen bij elkaar. (…). Dat is 
deel van ons instinct, van onze natuur” (p. 7/8). Het zoeken en voelen van verbon-
denheid maakt volgens Brandsen dus deel uit van onze natuur. Dat is wat je op zo 
een moment ook kan voelen, het gezamenlijke streven, het gezamenlijke wegvallen 
van alle andere barrières, alles wat tussen je in kan staan. Want, zegt hij: “(…) je 
hebt mensen, weet ik veel, we hebben dertig verschillende nationaliteiten hier, 
(…), die op dat moment allemaal één ding woordeloos met elkaar begrijpen en 
delen” (p. 7/8). Hij geeft aan dat er wel culturele verschillen zijn en dat mensen heel 
anders in zo een proces stappen. Maar: “(…) op het moment dat je bij een uitvoering 
het goed bij elkaar krijgt, voelt iedereen hetzelfde. Dat is toch wat interessant is, 
natuurlijk” (p. 8).

Brandsen noemt zo’n moment waar iedereen naar streeft ‘het sublieme’. Hij 
zegt: “(…) kijk, in het proces gebeuren er soms andere dingen en komen mensen 
op een andere manier tot een (…) zelfde plek, maar het is wel waar iedereen naar 
streeft, naar een soort moment, naar het sublieme” (p. 8). Iedereen voelt dan 
hetzelfde. Het gaat hem, met andere woorden, om het delen van het sublieme. 
Brandsen: “(…) ja, ik denk, dat is waarom dit vak ook, waarom deze kunstvorm 
ook bestaat (…) en waarom we dit delen” (p. 8). Nu wordt er over het sublieme vaak 
geschreven en gesproken in termen van een allerindividueelste ervaring. Maar, stel 
ik hem de vraag, is er niet nog een fundamentelere laag, waarbij juist die gezamen-
lijkheid zwaarder weegt, dat is op de momenten dat je vooral ook die verbondenheid 
ervaart? Brandsen is er helder over: “(…) ja, voor mij is dat een essentieel onderdeel 
(…), in dans is het een absoluut essentieel” (p. 8). Dat delen van het moment of van 
het sublieme is een essentieel onderdeel van dans, want dans doe je altijd samen. 

Dus bij de vraag naar intercorporaliteit, dat is de verhouding tussen lichamen 
onderling, in de danskunst, gaat het bij Brandsen vooral om het samen in het 
moment zijn. Dat samen in het moment zijn is zonder meer mogelijk. Het kan 
op alle niveaus van dans gebeuren: tussen choreograaf en dansers, tussen dansers 
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onderling en tussen dansers en toeschouwers. Je voelt verbondenheid met elkaar 
en er is eenwording in het gezamenlijke streven. Het zoeken en voelen van verbon-
denheid is deel van onze natuur. 
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10  Nanine Linning

NON-VERBALE LICHAMELIJKE COMMUNICATIE

In Café Morlang, Amsterdam, d.d. 1 april 2011

In het onderzoeksgesprek met Nanine Linning komt naar voren dat intercorpo-
raliteit in de dans begrepen kan worden als het samen in de flow zijn. De essentie 
hiervan is de non-verbale, lichamelijke communicatie. 

Volgens Linning is er een scherp onderscheid tussen denken en lichaam, 
hoewel ze begrijpt dat beide niet te scheiden zijn. Ze vindt denken bijzonder, want: 
“Ja, dat vind ik een (…) tweede natuur. Niet een eerste natuur. Een eerste natuur is 
voor mij wel heel primair, heel instinctief, heel erg vertrouwend op (…) alle kennis 
die er in het lijf zit. Een lijf zelf hoeft niet te denken om te overleven” (p. 1). De orde 
van het denken is onze tweede natuur. Door het denken krijgen leven en werk 
eerder een toenemende complexiteit. Het leidt vaak af, leidt niet per se tot goede 
besluiten. De orde van het lichamelijk-zintuiglijke is volgens Linning onze eerste 
natuur. Door te vertrouwen op het lichaam is er geen complexiteit in leven en werk. 
Besluiten kunnen snel en loepzuiver worden genomen. Het lijf weet wat het moet 
doen. Dat is ook, wat heel interessant is op het toneel. Linning zegt: “Dan kom je, of 
kom ik, in een staat van niet denken en puur zijn. Ik ben heel erg hyperbewust en 
in het nu. En dan laat ik mezelf los en dan weet mijn lijf, mijn ziel, mijn spirit (…) 
wat die moet doen” (p. 1).

Linning wil van huid naar huid communiceren met het publiek. Daarvoor 
geldt: hoe beter ze het denken kan uitschakelen, hoe puurder en emotioneler het 
werk wordt. En hoe meer mensen ze kan raken, omdat er geen kennis meer in 
de weg staat. Ze vertelt: “Het communiceert veel makkelijker. Het is net …, er is 
geen weerstand meer. Het hoeft niet meer door een draadje heen, het is gewoon 
‘boem, boem’. Van jouw huid naar mijn huid” (p. 1). Ze probeert met het publiek 
te bereiken, wat ze ook met haar danspartner probeert te bereiken, met andere 
woorden: “(…) die twintig meter afstand tussen het publiek en de speler, die lucht, 
die moet ik eigenlijk proberen weg te halen” (p. 1).

Communiceren van huid naar huid is vrij moeilijk, ook tussen dansers on-
derling. Dat lukt lang niet met iedereen (niet met ‘hoofdmensen’). Maar het kan 
wel: “Dus dan, weet je wel, dan ben ik aan het doen en dan zeg ik doe maar mee, 
doe maar mee, voel maar. En dan voel ik en dan voel ik dat zij het ook goed voelt. En 
dan doet ze wel iets anders, maar dan denk je dat voelt ook goed. Plaatsvervangend 
voelen, zeg maar” (p. 5). Er doet zich dus een  plaatsvervangend voelen voor (met 
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‘lijf-/gevoelsmensen’). En door de vertrouwensband met de danspartner kan ook 
reality on stage ontstaan. Het moet daar gebeuren, op het podium, het moet echt 
zijn. Daar gaat het om bij communiceren van huid naar huid in de dans.

Betekent dit dat je bij dans, op het lichamelijke niveau, ook samen in de 
flow kunt raken (een term die Linning eerder in het gesprek zelf ook liet vallen)? 
Linnings antwoord hierop is positief en onomwonden: “Ja, ja dat kun je heel erg 
vergelijken met, als je seks hebt met iemand, denk ik. Dat er dat er een non-verbale 
communicatie plaatsvindt tussen twee lijven, die echt weten wat ze moeten doen. 
Daar hoeft niemand over na te denken” (p. 6). Samen in de flow zijn bij dans lijkt 
op seks. Lichamen weten wat ze moeten doen met elkaar, voelen elkaar totaal aan. 
Nadenken is niet nodig. Weliswaar zijn de bewegingen anders, maar de essentie 
is hetzelfde, te weten: de non-verbale lichamelijke communicatie. Want, legt ze 
uit: “Lichamen weten wat ze moeten doen, met elkaar. Elkaar totaal aanvoelen, be-
grijpen, uitdagen, ondersteunen, respecteren, challengen, ja. Dat weten lichamen 
haarfijn. Ik denk, wat dat betreft zijn we gewoon echt wel dieren” (p. 7). En om dit 
met een voorbeeld kracht bij te zetten, vervolgt ze: “Weet je wel, een vis hoef je echt 
niet te leren zwemmen. Een vis weet gewoon waar die zijn eieren moet leggen. Een 
vis weet wanneer hij aangevallen wordt en weet gewoon waar voedsel zit in zo’n 
oceaan. Daar denkt hij niet over na, hoor. Wij denken de hele tijd: ‘wij zijn mensen’. 
Nee, wij zijn gewoon dieren” (p. 7). We zijn dieren met een extra denkcapaciteit. Dat 
is hoe Linning in de kern denkt over intercorporaliteit in de danskunst.
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11  Nicole Beutler

SAMENGAAN IN BEWEGING, ALS ÉÉN GROOT LICHAAM 

In Café Werck, Amsterdam, d.d. 2 december 2011

Direct vanaf het begin van het onderzoeksgesprek komt de vraag naar intercor-
poraliteit expliciet aan de orde. Nicole Beutler heeft een duidelijke interesse voor 
filosofie. Een belangrijk filosofisch thema is voor haar de verhouding tussen massa 
en individu. Als voorbeeld noemt ze haar werk Piece: “(…) daar gaat het de hele tijd 
over hoe je een soort, bijna als een zwerm vogels, hoe zij altijd naar elkaar kunnen 
luisteren en hoe ze altijd met elkaar kunnen gaan in die bewegingen, die ze moeten 
doen en die ook vastgelegd zijn” (p. 1). In dit stuk (piece) wordt duidelijk wat de 
positieve kracht van een massa kan zijn, waarmee ze een link legt met vrede (peace) 
en pacifisme (bijvoorbeeld: het pacifistenteken op de shirts van de dansers). Maar 
er is ook een keerzijde aan massabewegingen, zoals het fascisme. Nicole Beutler 
is zich als Duitser zeer bewust van die mogelijkheid, de negatieve kracht van een 
massa. Het draait haar echter primair om het onderzoeken van de vraag naar het 
samenvoegen van mensen in een massa, in de positieve zin. Zo is het Piece-stuk 
ook een massabeweging geworden, waarbij een politiek statement wordt gemaakt. 
Beutler stelt vast: “En het is ook min of meer gelukt. Het is echt een power die van 
hen afkomt. Dat echt veertien verschillende jongeren met verschillende huidskleu-
ren één lichaam vormen. Waar je het echt niet van verwacht” (p. 3/4). Dus samen 
op een positieve manier één lichaam vormen lijkt te kunnen.

In het gesprek zoomen we verder in op het thema van massa en individu. Het 
accent ligt voor Beutler blijkbaar op de kant van de massa. Om op te gaan in de mas-
sa moet je met oren en ogen luisteren, samengaan in de beweging. Net als bij een 
zwerm vogels. Tegelijk moet de eigen beslissing van ieder individu om mee te gaan 
wel zichtbaar zijn. Er moet iets van een kern blijven bestaan. Maar: de bedoeling is 
dus één groot lichaam te zijn op het podium. Beutler vertelt: “Ik werk heel erg veel 
met luisteren om zo één te worden met die andere lichamen. Ik heb het altijd over 
één groot lichaam vormen, op toneel. Dus wat zij doen is één groot lichaam zijn. En 
dat kan alleen door te luisteren en door niet alleen voor jezelf te staan, maar door 
deze ruimte [zijwaarts] wakker te houden. Ik kan het niet beter in woorden vatten 
dan zo” (p. 1). De bedoeling is dat de dansers samen opgaan in dezelfde beweging. 
Beutler: “En een van de dingen die ik altijd zeg is tegen de performers, en ik werk al 
zo sinds 2005, dat de performers gezamenlijk hetzelfde doen” (p. 2). Op de nadruk-
kelijke vraag of dit betekent dat een eenheid van lichamen volgens haar mogelijk 
is, is het antwoord helder en duidelijk: “Ik denk heel erg: ‘ja’” (p. 3). Beutler is naar 
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eigen zeggen vooral bezig met wat er on stage gebeurt in de relatie tot wat er met 
het publiek gebeurt. De bedoeling is niet dat er een kunststuk ergens alleen op het 
podium wordt gedaan, maar dat er iets gebeurt in de onderlinge verhouding. En 
juist door samen hetzelfde te bewegen, gebeurt er iets ‘tussen’ dansers en publiek. 
Er ontstaat een dialoog.

Een ander thema waar Nicole Beutler zich naar eigen zeggen op gericht 
heeft, is dat van de ‘natuur’. Ze geeft aan: “Wij waren bezig met natuur. Wat is dan 
eigenlijk natuur en waarom de zoektocht naar ‘natuurlijk’? Wat is dat voor rare 
romantische illusie, om te denken ergens anders is het beter? Zijn wij niet eigenlijk 
natuur, of wat is het überhaupt? Dat is een heel breed onderwerp” (p. 3). Daar heeft 
ze veel onderzoek naar gedaan, waarbij ze het idee van ‘symmetrie’ uiteindelijk 
het spannendst vond. Als voorbeeld noemt ze haar werk The Garden, waarbij de 
bewegingen van de dansers geheel symmetrisch worden uitgevoerd. Beutler licht 
haar keus toe: “Wij bewegen toch ook als …, in bepaalde systemen. We zijn niet zo 
individueel als wij denken, in ons kleine gebiedje. We denken: ik neem overal vrije 
beslissingen, maar ik heb absoluut een pattern. Ik herhaal mijn dagelijkse rituelen, 
zoals miljoenen andere mensen. Die doen precies hetzelfde. Maar ik denk: ik ben 
zo uniek. Ik denk daarom dat het me interesseert” (p. 3). Ook wij mensen worden 
volgens Beutler dus gevormd door systemen of patronen van ‘natuurlijke symme-
trie’. En we zijn niet zo uniek als we denken.

Wat betekent het idee van natuurlijke symmetrie nu voor het vraagstuk van 
intercorporaliteit? Beutler zegt nooit alleen maar aan het lichaam als zodanig te 
kunnen denken, maar altijd aan lichamen in een context. In en door die context 
gebeuren er dingen. Daarbij werkt ze, wat zojuist bleek, vooral themaspecifiek. 
Een belangrijk theoretisch uitgangspunt in haar werk is de theorie van het fluid 
system van Bonnie Bainbridge Cohen. Kort gezegd gaat die theorie ervan uit dat het 
lichaam als een systeem van vloeistoffen begrepen kan worden, met verschillende 
eigenschappen. Zo worden bepaalde bewegingskwaliteiten in woorden gevat. De 
kern ervan is, dat er een voortdurende transportation of information in en tussen 
lichamen gaande is. Voor Beutler gaat het erom, zegt ze: “(...) vooral na te denken 
over de relatie ‘tussen’ de dingen, (…) dus de weg en de relatie, in plaats van de vorm 
an sich. En ik maak ook zo theater, dat ik mijn eerste toeschouwer ben. Dus het gaat 
altijd over die relatie” (p. 6). Daarom gaat het haar ook altijd om de relatie ‘tussen’ 
lichamen, niet om lichamen als zodanig.

Volgens diezelfde denkwijze maakt ze ook theater, kijkt ze vooral naar de 
relatie tussen dansers en publiek. Beutlers interesse gaat uit naar het maken van 
werk dat “(…) een kans heeft om universeel iets te betekenen” (p. 6). Juist daarom 
wil ze de ruimte openen naar het publiek. Ze wil iets laten ontstaan tussen dansers 
en publiek: ontroering, openheid, alertheid. Om werk van universele betekenis 
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te kunnen maken, is de dialoog met het publiek volgens haar een noodzakelijke 
voorwaarde.

Eerder in het gesprek vergeleek Beutler het samengaan van de dansers in 
een zelfde beweging en het op die manier één groot lichaam zijn met het beeld van 
een zwerm vogels. Waarom maakt ze die vergelijking? Ze antwoordt: “Omdat ik 
daar heel erg mee werk. Dat is het principe van, ik weet niet of het bij vogels zo is, 
maar de flocking is één van de principes” (p. 7). Dat wordt ook wel in theaterlessen 
geoefend. Beutler heeft dit principe steeds vaker toegepast op haar werk, omdat ze 
juist dat interessant vindt: hoe het leiderschap overgenomen kan worden en hoe 
de performers zich open kunnen maken. Hoe ze zich over kunnen geven aan de 
massa, waarbij het moment van de beslissing een soort zacht moment wordt, dat 
ook losgelaten kan worden. En dat het lichaam op een bepaalde manier misschien 
wel bevrijd wordt. Of, zoals Beutler vervolgt: “Ja eigenlijk dat het in een moment 
is, dus. En ja, flock of birds beweegt door de ruimte en die passen zich altijd aan, 
aan elkaar. En swarming kan je het ook noemen. (…)” (p. 7). Dansers die in een 
zelfde beweging samengaan als één lichaam, zijn als een flock of birds, swarming, 
zwermend als vogels.
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12  Erik Kaiel

‘TOGETHERNESS’ OF ‘GEVOEL VAN SAAMHORIGHEID’

In de ArtEZ Dansacademie, Arnhem, d.d. 20 december 2011

In het onderzoeksgesprek wordt lichamelijkheid door Erik Kaiel steeds vanuit twee 
invalshoeken benaderd. Ten eerste: het lichaam van de danser in relatie tot het 
publiek. Daarbij gaat het niet zozeer om techniek of virtuositeit, wat vaak een muur 
tussen beiden creëert. Hij zegt hierover: “Het heeft wel virtuositeit, maar het is meer 
gewoon bewegingen” (p. 1). En ten tweede: de lichamen van de dansers onderling. 
Het direct een abstracte taal willen uitdrukken heeft, volgens hem, in dat geval niet 
de voorkeur. Het gaat er Kaiel om echt (samen) te zoeken naar de bewegingen. Vaak 
werkt hij daarom ook met de architectuur, de fysieke omgeving, om de echtheid 
van de dingen bij het bewegen te benadrukken. De echtheid van het bewegen in de 
fysieke omgeving leidt ertoe dat je gaat zeggen: “wat zou het zijn om dat lichaam te 
zijn?” (p. 1). Je wordt gestimuleerd om je in het lichaam van de ander te verplaatsen.

Het verplaatsen in het lichaam van de ander begrijpt Kaiel eveneens vanuit 
de genoemde twee invalshoeken. Het publiek kan zich verplaatsen in het lichaam 
van de danser. Daarvoor is het nodig niet teveel theatraal, met teveel lagen te bewe-
gen. Het moet eerder om een soort ‘barbaars minimalisme’ gaan. Dat is een soort 
sportief bewegen als aerobe activiteit. De dansers kunnen zich ook verplaatsen in 
elkaars lichamen. Dan gaat het vaak niet om strijd, maar juist om spel. Om je te 
kunnen verplaatsen in het lichaam van de ander, is het zaak dat de regels zichtbaar 
worden. Dan kan het publiek zich daarin vinden. Met andere woorden: het werk 
moet tot de kern komen. 

Dat werk heeft bij Kaiel, naar eigen zeggen, ook een ethische inzet. Want hoe 
gaan mensen met elkaar om? Hij plaatst kanttekeningen bij de fragmentatie van 
ons samenleven ten gevolge van de multimedia. Daarom is live art zo belangrijk 
in dit mediatijdperk. Het draait Kaiel in zijn werk om het teweeg brengen van 
togetherness, om een ‘gevoel van saamhorigheid’. Een belangrijk thema is voor 
hem de eenzaamheid in de maatschappij. Het dansende lichaam kan daarvoor als 
tegengif dienen. Bij dans, in de betekenis van (samen) gewoon bewegen, zit je niet 
in een semiotisch systeem of kader, maar kun je op een speelse manier bij een 
groep horen. Dan moet dans niet als voorstelling worden gebracht, als iets om van 
een afstand te bekijken, wat vaak het geval is in het theater. Je moet juist zorgen voor 
een vervaging van de grens tussen dansers en toeschouwers. Daarmee is de inzet 
van Kaiel om mensen anders te leren kijken, dat is vanuit het genoemde perspectief 
van togetherness. 
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Voor Kaiel komt het in zijn werk aan op een ‘gevoel van saamhorigheid’, op het 
bouwen van bruggen. Hij vertelt: “Ja, en ook om deze bruggen te bouwen denk ik 
heel vaak, hoe kun je het lichaam – kijk, als het lichaam zo staat dan ben je in balans, 
en een beetje leunen – en probeer dat niet alleen fysiek maar ook dramaturgisch. 
Zoals, in een richting begin je een beetje te vallen, het wordt een ‘inertia’ in een of 
andere richting. En ik vind, door ervaring, ik voel als het werkt aan een soort, het 
geeft kracht aan de rode draad in het stuk. Ja, ik weet niet of het interlichamelijkheid 
is of … ?” (p. 3). De vraag die ik hem stel, is wat hij zelf vindt: is dat inderdaad inter-
lichamelijkheid, dat afgestemd zijn van de lichamen ondering? En Kaiels antwoord 
hierop is duidelijk: “Ja, ik vind het wel” (p. 3).  Om bruggen te bouwen beweeg je 
volgens hem zowel fysiek als dramaturgisch in een zelfde richting. Als dat lukt, ga 
je samen voelen. 

Het kijken naar het lichaam (of wat hij noemt: ‘proprioceptie’) in geval van 
interlichamelijkheid, wordt door Kaiel met verschillende metaforen toegelicht. Een 
eerste metafoor die hij gebruikt is die van de speler (of danser), die met allemaal 
marionetten-draden aan de verschillende kijkers is verbonden. Of beter: een tweede 
metafoor is die van de speler, die vliegert met de kijkers. Daarbij heeft iedereen die 
kijkt zijn eigen perspectief (als een aparte vlieger aan een vliegerdraad). Welnu, dat 
kijken naar het lichaam bij het samenzijn – d.i. ‘interlichamelijkheid’ als togetherness 
– heeft niet zozeer betekenis voor het lichaam, als wel voor de geest. Juist daarom 
komt een goed stuk tot de kern. En opnieuw is er een metafoor: een goed stuk is als 
een soort kristal met verschillende facetten (de verschillende perspectieven van de 
kijkers).

Samen voelen in de dans is volgens Kaiel als een overlap van geesten. Dit is, 
in weer een nieuwe metafoor, te beschrijven als een Olympische kroon. Het is als 
het voelen van een tinkle in het achterhoofd, in en rond de schedel. De overlap van 
geesten is niet iets van de zintuigen, maar van het voelen. Als voorbeeld verwijst 
Kaiel naar een bepaald stuk, dat hij om die reden vaak met de ogen dicht doet [d.i.  
zijn werk No Man is an Island]. Wat betreft het samen voelen tussen spelers, kunnen 
twee vormen van contact worden onderscheiden. Het contact met elkaar als (feitelij-
ke) aanraking, zoals geldt voor het stuk waar met de ogen dicht bewogen wordt. En 
het contact los van elkaar in de ruimte, waarbij in een stuk de ogen in principe open 
blijven. Maar: ook in het tweede geval kun je saamhorigheid voelen. Wat betreft het 
samen voelen tussen spelers en publiek: de concentratie van het publiek is voelbaar 
bij het bewegen. Dus ook bezien vanuit het aspect van samen voelen/aanraking, 
gaat het Kaiel uiteindelijk om de togetherness, om het gevoel van saamhorigheid in 
dans. Als dat samen voelen lukt, dan verkeer je in een andere staat van existence. 
Dan is er een grote intensiteit van voelen. En daar gaat het om: het delen met andere 
mensen.
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13   Toer van Schayk

HET PASSEREN VAN EEN FLUÏDUM

Bij Toer van Schayk thuis, Amsterdam, d.d. 19 juni 2012

Het uiteindelijke onderzoeksgesprek met Toer van Schayk heeft een wat andere op-
zet.3 Eerst hebben we samen naar de geluidsopname van het gesprek met Rudi van 
Dantzig geluisterd en vervolgens zijn we daar verder op doorgegaan. Van Schayk 
knoopt allereerst aan bij het geluksgevoel, waar Rudi van Dantzig het, volgens hem, 
in zijn onderzoeksgesprek zeer veel over heeft. Hij herkent dat gevoel zelf ook. 
Het is volgens hem wel iets paradoxaals, omdat je een geluksgevoel kunt hebben, 
terwijl je in de dans iets tragisch aan het overbrengen bent. Zijn uitleg van het 
geluksgevoel is pragmatisch: wat je doet, kan je. En je voelt dat het overkomt. Dat is 
niet iets lichamelijks, maar meer cerebraal. 

Een ander punt waar Van Schayk op aanhaakt betreft de kwestie van aanraking 
in de danskunst. In de klassieke dans is aanraken volgens hem iets dat summier voor-
komt. En als het al gebeurt, dan is dat vaak behoorlijk vreemd, op een niet alledaagse 
manier. Dat is hem steeds meer opgevallen: een man ontmoet een vrouw, gaat achter 
haar staan en pakt haar in de taille. Zelf vindt Van Schayk aanraking heel belangrijk 
in de danskunst. Daarbij hoeft het niet per se een feitelijke aanraking te zijn, om de 
aanwezigheid van die ander door aanraking te ervaren. Handen of armen kunnen 
bijvoorbeeld ook rond het lichaam van de ander bewegen. Ter illustratie noemt hij de 
choreografie die hij medio 2012 voor het afscheidsconcert van chef-dirigent Ed Span-
jaard van het Limburgs Symfonie Orkest heeft gemaakt. Aanraking is volgens Van 
Schayk zo belangrijk, omdat het daar bij uitstek om gaat als twee mensen met elkaar 
in contact komen. Hij zegt hierover: “Zodra er twee personen zijn, dan is daar een 
fluïdum wat daar passeert en de aanraking is het gevolg, het natuurlijk gevolg daarop, 
vind ik” (p. 2). Dus tussen mensen is er eerst het passeren van een fluïdum en een 
eventuele (feitelijke) aanraking is daar het gevolg van. Dat geldt voor de danskunst, 
maar ook voor het leven. Van Schayk: “Ik bedoel, ik doe de deur open en jij staat voor 
de deur. Dan zien we [elkaar], en dan geven we elkaar een hand” (p. 3).

Als het passeren van een fluïdum in het contact tussen mensen cruciaal is, 
hoe denkt Van Schayk dan over intercorporaliteit in de danskunst? Zelf ervaart hij 
de verhouding tussen of omgang met elkaars lichamen in de danskunst niet als 

3 Zie de voetnoot hierover in § 2.2 – Onderzoeksbenadering en -methode, bij het onderdeel ‘De verha-
len van dertien choreografen en dansmakers’.
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seksueel opwindend. Maar anderen ervaren dat misschien wel zo. Daarvoor is, 
zegt hij, nader onderzoek gewenst. Voor hem is intercorporaliteit in de danskunst 
echter hetzelfde als bijvoorbeeld een hondje dat zich tegen iemand aandrukt (zijn 
hondje Laika lag tijdens het onderzoeksgesprek de hele tijd op de bank tegen mij 
aan). In de woorden van Van Schayk: “Dus eigenlijk, eh, vind ik in een dans of wat 
dan ook, iemand, of dat nou een meisje is of een jongen die tegen je aandrukt, hè, 
dat is hetzelfde alsof er een hondje tegen me aandrukt. Dat is niet anders” (p. 3). 
Mens en dier verschillen in dit opzicht niet van elkaar. 

Als danser is er niet alleen het fluïdum en de aanraking met een andere danser, 
maar kun je ook het publiek tijdens een voorstelling voelen. Dan is er verbonden-
heid tussen dansers en publiek. Dat voelen van het publiek gebeurt op het moment 
zelf van een bepaalde beweging. Als voorbeeld vertelt Van Schayk over een stuk van 
oud-danser en choreograaf Clint Farha waar hij zelf een soort hoofdrol in speelde. 
Dat was een vreemde rol, waarbij hij een raar wit gezicht had en een raar wit pak 
droeg. In dat stuk speelde hij eigenlijk de choreograaf die van alles probeerde: “Op 
een gegeven moment (…) kwam er een oude vent met een cowboyhoed. En die, 
tegenover … Wat zit jij eigenlijk voor onzin hier uit te kramen? (…). En ik zat alleen 
maar stil en ik glimlachte alleen maar tegen hem. (…). En hij liep door en (…) de zaal 
lacht erom. En ik liet ineens alleen maar die glimlach vallen. (…). Terwijl je alleen 
maar ophoudt met glimlachen. Dat is heel wonderlijk, hè?” (p. 4). Op het moment 
dat Van Schayk zijn glimlach liet vallen, moest het publiek juist lachen. Op dat 
moment kon hij het publiek voelen, wat te merken was door de aandacht. Dus er 
was verbondenheid tussen danser en publiek.

Bij het vraagstuk van verbondenheid – tussen dansers onderling en tussen 
dansers en publiek – gaat Toer van Schayk uit van verschillende soorten dans. 
Daarbij maakt hij een hoofdonderscheid tussen kunstdans en folkloristische dans. 
Wat betreft het voelen van verbondenheid bij zijn eigen voorbeeld in de klassieke 
danskunst (het stuk van Clint Farha) is volgens hem op een bepaalde manier sprake 
van ‘manipuleren’ van het publiek, omdat hij bijna wist wat er ging gebeuren. Je kan 
zeggen: kunstdans heeft meer algemeen iets kunstmatigs. Totale verbondenheid 
voelen is in kunstdans volgens hem relatief moeilijk te bereiken. De kans op een 
geluksgevoel, op het gevoel van ‘we doen het goed’, is immers minder groot. Wat be-
treft de folkloristische dans: daar gaat het nu juist om de ervaring van aanwezigheid 
van de mogelijke aanraking van de ander, gegeven het fluïdum tussen mensen. 
Het moet een enorme opwinding zijn om elkaar te voelen en te zien, jongens en 
meisjes, die allemaal gelijk bewegen: “(…) want de jongens zien de meisjes en de 
meisjes zien de jongens en die zien daar de perfecte gelijkheid van wat zij aan het 
doen zijn” (p. 5). Van Schayk stelt: “Die zijn gewoon écht verbonden samen” (p. 5). 
In de folkloristische dans is men dus echt verbonden met elkaar. 
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Maar, geeft Van Schayk aan, het onderscheid tussen kunstdans en folklo-
ristische dans wordt tegenwoordig wel minder. Een voorbeeld is wat bij So You 
Think You Can Dance wordt gepresenteerd, al die jongens die zo op hun hoofd 
staan te draaien. Maar urban dance is volgens hem eigenlijk folklore. Daar kun je 
immers weinig mee uitbeelden. Wat is, vindt hij, dan de definitie van ‘kunstdans’? 
Vroeger was het onderscheid heel duidelijk: wat in het theater wordt uitgebeeld is 
kunstdans. Maar het gaat Van Schayk dus om het uitbeelden van een idee en in zijn 
geval is dat altijd iets tragisch. 

Een fundamentele vraag is nu of de besproken verbondenheid iets van de 
cultuur en/of de natuur is. Van Schayk gelooft dat het gevoel van verbondenheid 
in de dans universeel is. Dat heeft vooral met bewegen op een ritme te maken. In 
de tijd van de Neanderthalers is het waarschijnlijk al zo begonnen. En het is de 
oorsprong van folkloristische dans. Je ziet het nu nog: mensen die meebewegen op 
muziek. Dus verbondenheid in de dans lijkt, voor Van Schayk, vooral aan de kant 
van de natuur en de folkloristische dans te staan.

Een andere fundamentele vraag dringt zich nog bij me op. Want hoe denkt 
Van Schayk de verhouding tussen het individu en/of het geheel bij de vraag naar 
intercorporaliteit in de danskunst? Echte abstractie in dans bestaat volgens hem 
niet, vanwege de lichamelijkheid. Bij klassieke dans, meer specifiek het corps de 
ballet, ligt de focus op het geheel. Dat geeft een gevoel van gezamenlijkheid, maar 
ook van frustratie omdat het individu makkelijk ondersneeuwt. Bij kleine moderne 
dansensembles is er een ideale verhouding: ieder is individu en één geheel. Zelf 
heeft hij ook ooit de droom gehad om een kleine groep/familie te beginnen. Je 
kunt dit vergelijken met de muziek. Bij klassieke muziek, meer specifiek een orkest 
ligt de focus op het geheel. Er zijn zowel gevoelens van gezamenlijkheid, als van 
frustratie. Maar bij een kwartet is er een volmaakte samengang. Dat is de zuiverste 
vorm van musiceren, het ideaal: ieder is individu en één geheel.

Van Schayk lijkt uiteindelijk op twee niveaus antwoord te geven op de vraag 
naar intercorporaliteit in de danskunst. Ten eerste is er zijn antwoord op een fun-
damenteel niveau van gevoelde lichamelijkheid. Intercorporaliteit in de danskunst 
– in de betekenis van aanraking (tussen dansers onderling) – is op dit niveau niets 
anders dan een dier dat zich tegen iemand aandrukt. Daarbij passeert er eerst een 
fluïdum, de aanraking is het natuurlijke gevolg. 

Daarnaast kun je het publiek op het moment zelf van een beweging voelen, 
maar dat is een vorm van ‘kunstmatige manipulatie’ (in een kunstdans). Ten 
tweede geeft hij ook nog antwoord op het toegepaste niveau van de dans(kunst). 
Daarbij geldt voor hem een onderscheid tussen kunstdans en folkloristische dans. 
Dans als kunstvorm lijkt voor Van Schayk in eerste instantie een individuele aan-
gelegenheid. Het individu wil immers iets uitbeelden (wat bijvoorbeeld leidt tot 
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frustraties in een corps de ballet, omdat de focus daar op het geheel ligt). Bij kleine 
moderne dansensembles is er een ideale verhouding: ieder is individu en je vormt 
één geheel. Maar verbondenheid samen voel je pas echt in de folkloristische dans.
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ALS TWEE SPIEGELS TEGENOVER ELKAAR 

Intercorporaliteit in de danskunst vanuit het filosofische 
perspectief van Maurice Merleau-Ponty 

3.1 INLEIDING

Dit is het begin van de filosofische literatuurstudie. Daarbij gaat het om een fun-
damenteel onderzoek naar de perspectieven van drie Franse filosofen, met het oog 
op het vraagstuk van intercorporaliteit in de hedendaagse danskunst, te weten: 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), Jean-Luc Nancy (1940-) en Jean-François 
Lyotard (1924-1998). In de hoofdstukken 3 tot en met 5 wordt achtereenvolgens 
relevante literatuur van de hand van deze denkers op diepgaande wijze onderzocht. 
Dat heeft consequenties voor de stijl van schrijven. In hoofdstuk 2 over het filoso-
fische veldwerk was de schrijfstijl, gegeven de onderzoeksfocus, vooral verhalend 
van aard. In de nu volgende hoofdstukken krijgt die stijl, zoals relatief gangbaar 
in de academische filosofie, een meer tekstuitleggend of hermeneutisch karakter. 
Het werk van de genoemde drie filosofen kent een grote diepgang, wat het nood-
zakelijk maakt hun teksten regelmatig op de voet te volgen en ze te interpreteren. 
Vooral op die manier kan met dit onderzoek, volgens mij, worden bijgedragen aan 
de beoogde verdieping van de reflectie op het centrale vraagstuk, uitgaande van 
de filosofische perspectieven van deze drie kopstukken. Het betekent immers de 
nodige vertraging van het denken.

In dit eerste hoofdstuk staat het denken van Merleau-Ponty centraal. Deze 
filosoof heeft vooral bekendheid verworven met zijn relationele filosofie van het 
menselijk lichaam. Hij is ook degene die de term ‘intercorporaliteit’ heeft gemunt. 
Hoewel hij zich niet met de danskunst heeft beziggehouden, vormt zijn filosofie 
daarom een niet te missen aanzet voor het denken van de relatie tussen lichamen, 
ook als het gaat om deze specifieke context. Ik onderzoek het vraagstuk van de rela-
tie tussen lichamen in zijn latere ‘hoofdwerk in wording’ Le visible et l’invisible, dat 
postuum in 1964 is gepubliceerd. Merleau-Ponty heeft dit werk helaas niet kunnen 
afmaken, omdat hij in 1961 onverwachts door een hartinfarct kwam te overlijden. In 
Le visible et l’invisible blijkt hij echter, anders dan in zijn vroegere werk, in te zetten 
op de ontwikkeling van een metafysische of ontologische benadering van de relatie 
tussen lichaam en wereld en die tussen lichamen onderling of ‘intercorporaliteit’. 
Om dat laatste gaat het hier. 
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Een voorbeeld: stel, er zijn twee dansers aan het dansen. Twee dansers en 
daarmee twee lichamen. In filosofische termen gaat het dan om twee ‘zijnden’, om 
het ‘lichaam-zijn’ van twee dansers. Opeens gebeurt er iets tijdens het dansstuk, 
of zoals wel gezegd wordt: de vonk slaat over, ze dansen als één ‘lichaam’. Het pro-
bleem is nu hoe die relatie tussen de lichamen van beide dansers in een dergelijke 
situatie filosofisch gedacht moet worden? Betreft die ‘relatie’ slechts een veelheid 
van (in dit voorbeeld) twee op zich zelf bewegende lichamen of zijnden, los van 
elkaar? Een dergelijke filosofische duiding wil ik hier op voorhand buiten haakjes 
plaatsen, omdat de onderlinge relatie tussen lichamen op die manier immers 
niet gedacht wordt. Die optie valt hier dus af. Gaat het dan om een dieperliggende 
eenheid van lichamelijk samenzijn? Want zijn er weliswaar twee te onderscheiden 
zijnden, maar is het ene ‘lichaam’ van de groep meer fundamenteel? Of moet de 
relatie tussen de beide danserslichamen filosofisch nog anders worden begrepen: 
als de spanningsvolle verhouding tussen eenheid én veelheid van zijn(den)? Daarbij 
gaat het dan om de spanning tussen de veelheid aan te onderscheiden dansersli-
chamen én tegelijk het zijn van dat ene lichaam van de groep. Dat is het filosofische 
probleem van ontologische aard dat in dit hoofdstuk over intercorporaliteit vanuit 
het perspectief van Merleau-Ponty leidend is. 

Het hoofdstuk kent de volgende opbouw: eerst geef ik een beschrijving en 
analyse van Merleau-Ponty’s relationele filosofie van het menselijk lichaam (§ 
3.2). Dit stelt me in staat om daarna duidelijk te maken hoe en waarom de latere 
Merleau-Ponty er toe gekomen is te wijzen op de mogelijkheid van ‘intercorpora-
liteit’ (§ 3.3). Merleau-Ponty’s metafysische onderbouwing van intercorporaliteit, 
met behulp van de notie van het ‘vlees als element van het Zijn’, blijkt uiteindelijk 
echter uit te lopen op een vorm van eenheidsdenken, wat ik in de daaropvolgende 
paragraaf duidelijk maak (§ 3.4). Langs deze weg kom ik in de slotparagraaf tot 
een conclusie over het filosofische perspectief van de late Merleau-Ponty op het 
vraagstuk van intercorporaliteit in de danskunst (§ 3.5). 

3.2 EEN RELATIONELE FILOSOFIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM

Al in zijn vroegere hoofdwerk Phénoménologie de la perception (1945)1 uit Mer-
leau-Ponty kritiek aan het adres van Descartes met zijn dualisme van de bekende 

1 Van dit hoofdwerk is niet lang geleden een Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen: Merleau-
Ponty, M. (2009). Fenomenologie van de waarneming. (D. Tiemersma & R. Vlasblom, vert.). 
Amsterdam, Nederland: Boom.
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twee substanties: ‘denken’ (res cogitans) en ‘uitgebreidheid’ (res extensa). Hij pro-
beert een alternatief te bieden voor dit traditionele denken in de tweedeling van 
subject (geest) en object (lichaam, wereld, materie). Merleau-Ponty maakt duidelijk 
dat reeds het lichaam van de mens als subject of zingevende existentie begrepen 
moet worden. Om dit te benadrukken, introduceert hij de notie ‘lichaam-subject’ 
(corps sujet). Dit lichaam-subject is onlosmakelijk verbonden met het reflexieve 
bewustzijn, dat wil zeggen met de geest. Tegelijk geldt volgens Merleau-Ponty al 
op prereflexief niveau een intentionele gerichtheid op de wereld. Daarmee is er ook 
sprake van een nauwe verbondenheid tussen het menselijk lichaam en de wereld 
van de dingen. Hij spreekt in dit geval van een ‘naar de wereld zijn’ (être au monde).2 
Dus we zien bij Merleau-Ponty al vroeg in zijn werk de inzet van een relationele 
filosofie van het menselijk lichaam.3  

Volgens Kwant (1968, p. 25-62)4 komt, bij nadere analyse van Phénoménologie 
de la perception, het subject-zijn van het menselijk lichaam voort uit een ‘tweevoudi-
ge’ of ‘dubbele dualisatie’. Dat is het zich in een intentionele gerichtheid afscheiden 
van al het andere (de wereld van de dingen, de materie) en het tegelijkertijd ver-
krijgen van een innerlijkheid of ziel (in verhouding tot het lichaam-subject). Maar 
dit betekent, volgens hem, dat Merleau-Ponty in zijn vroegere werk nog altijd blijft 
uitgaan van een tweevoudig onderscheid, namelijk tussen het lichaam als subject 
of zingevende existentie en de innerlijkheid of de ziel én tussen het lichaam-subject 

2 Ik volg hier de Nederlandse vertaling van Tiemersma en Vlasblom (2009), die être au monde vertalen 
als ‘naar de wereld zijn’. Daarbij moeten we echter wel de verschillende betekenissen van het Franse 
woordje ‘à’ in acht nemen, waar bijvoorbeeld Slatman (2011, p. 12) op wijst. Zij geeft aan dat het 
fundament van Merleau-Ponty’s fenomenologie niet meer het bewustzijn is (zoals bij Husserl), maar 
de existentie. Die existentie beschrijft hij dan als het être au monde. Volgens Slatman zouden we 
kunnen zeggen dat Merleau-Ponty zijn fenomenologie in een existentiefilosofisch kader plaatst en 
daar zien we dan ook de invloed van Heidegger. Daar wil ik op aanvullen, dat Merleau-Ponty hier, meer 
specifiek, lijkt te reageren op Heideggers ‘in der Welt sein’. Over de vertaling van het woordje ‘à’ in être 
au monde schrijft Slatman dan ook: “Het gaat er dus niet alleen maar om dat ik ‘in’ of ‘op’ de wereld 
ben, maar ook dat ik ‘er toe behoor’, dat ik ‘aanwezig ben aan’ deze wereld, dat ik er een bepaalde 
‘relatie’ mee heb, dat ik me ‘naar haar richt’. Existeren betekent ‘tot de wereld zijn’” (2011, p. 12) . In 
die zin, schrijft ze nog in een voetnoot, is ze het ook niet helemaal eens met de Nederlandse vertaling 
van Vlasblom en Tiemersma.

3 Binnen de neurowetenschap, die als een hulpwetenschap van de interdisciplinaire danswetenschap-
pen begrepen kan worden, heeft de theorie van de spiegelneuronen een enorme vlucht genomen. In 
de uiteenzettingen over deze theorie wordt op fundamenteel niveau veelal uitgegaan van de vroegere 
relationele filosofie van het menselijk lichaam volgens Merleau-Ponty. Zie hiervoor bijvoorbeeld: 
Iacoboni, M. (2008). Het spiegelend brein – over inlevingsvermogen, imitatiegedrag en spiegelneuronen 
(Uitgeverij Nieuwezijds, vert.). Amsterdam, Nederland: Uitgeverij Nieuwezijds (p. 21, 69, 98, e.v.). 

4 Voor deze korte terugblik op het vroegere werk van Merleau-Ponty heb ik dankbaar gebruik gemaakt 
van de analyses van de, enkele jaren terug op hoge leeftijd overleden, Nederlandse ‘Merleau-Ponty-
kenner’ Kwant (1918-2012), uit zijn bekende boek: Kwant, R.C (1968). De wijsbegeerte van Merleau-
Ponty (tweede druk). Aula-boeken, nr. 369. Utrecht, Nederland/Antwerpen, België: Het Spectrum. 
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en de wereld van de dingen. Merleau-Ponty’s zoektocht naar het denken van een 
relationeel lichaam stopt hier dan ook niet. 

In zijn latere ‘hoofdwerk in wording’ – Le visible et l’invisible (1964b)5 – is ge-
noemde tweevoudige dualisatie van het ‘lichaam-subject’ (corps sujet) met enerzijds 
de wereld en anderzijds de ziel een probleem dat Merleau-Ponty nader ondervraagt. 
Hij is nu op zoek naar een dieperliggende eenheid, die ten grondslag ligt aan die 
dubbele dualiteit. Kwant  concludeert dan ook over het latere werk van Merleau-Pon-
ty: “Het aspect van eenheid prevaleert boven het aspect van dualiteit” (1968, p. 57). 
Dit heeft een verdere verdieping van zijn filosofie van de relatie tussen ‘lichaam en 
wereld’ tot gevolg. Bovendien is in dit werk een korte eerste overdenking te vinden 
van de verhouding van ‘lichaam en lichaam’ – dat wil zeggen: ‘intercorporaliteit’. 
De focus van mijn onderzoek naar Merleau-Ponty’s latere filosofie van het mense-
lijke lichaam ligt dan ook op het vierde hoofdstuk van Le visible et l’invisible, waar 
hij deze onderwerpen ter hand neemt. Dit hoofdstuk draagt de veelzeggende titel: 
‘L’entrelacs – le chiasme’, wat we in het Nederlands kunnen vertalen met: ‘Het 
vlechtwerk – het chiasme’. 

Ik geef een toelichting op dit cruciale woordgebruik. De eerste term in de titel 
– ‘vlechtwerk’ – heeft te maken met vervlechting en netwerk, met een ineenstren-
geling van de delen ervan. Het Franse woord entrelacs is een samenvoeging van 
entre, dat onder andere vertaald kan worden als ‘tussen’ of ‘in’, en lacs, dat ‘draad’, 
‘koord’, ‘snoer’, ‘touw’ of ‘streng’ betekent. Het werkwoord entrelacer betekent ook 
‘ineenvlechten’ of ‘verstrengelen’. De tweede term – ‘chiasme’ – staat algemeen 
voor een ‘kruisvormige structuur’ of ‘kruisstelling’. Meer in het bijzonder is het een 
stijlfiguur, waarbij sprake is van een verbinding van woordparen die in spiegelbeeld 
tegenover elkaar staan. Het komt van het Griekse woord chiasma dat ‘kruising’ 
betekent, gevormd van de letter chi die een kruis- of X-vorm heeft. Een eenvoudig 
voorbeeld: ‘Dames en heren, jongens en meisjes’. Op de plaats van de komma’s 
tussen de zinsdelen kan in gedachten een kruis worden geplaatst. Bij nauwgezette 
lezing van het hoofdstuk ‘L’entrelacs – le chiasme’ blijkt dat de titel ervan zowel 
voor de inhoud van Merleau-Ponty’s denken, alsook voor de vorm ervan geldt. Ik 
concentreer me hier echter op de inhoud van zijn denken over het vlechtwerk.6  

5 Van dit werk is een Engelse vertaling beschikbaar: Merleau-Ponty, M. (1968). The Visible and the 
Invisible. (A. Lingis, vert.). Evanston, USA: Northwestern University Press.

6 In het kader van dit onderzoek is er helaas geen ruimte om nader in te gaan op de typische vorm 
waarin Merleau-Ponty ‘L’entrelacs – le chiasme’ heeft geschreven. Dit vierde hoofdstuk van Le 
visible et l’invisible kan echter bij uitstek op die manier worden gelezen: als een vlechtwerk van met 
elkaar samenhangende onderdelen, volgens de stijlfiguur van het chiasme. Merleau-Ponty blijkt het 
hoofdstuk namelijk overwegend in de vorm van verbindingen van woordparen, die in spiegelbeeld 
tegenover elkaar staan, te hebben geschreven. Daarbij richt hij zijn zoeklicht steeds op een ander 
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Een belangrijk knooppunt in het vlechtwerk is het menselijk lichaam, wat 
Merleau-Ponty nader duidt met het begrip ‘chiasme’ (zie ook: Fischer 2010, p. 182-
186). Daarmee begrijpt hij het lichaam als een zijnde van twee dimensies (un être 
à deux dimensions).7 Om de beide dimensies ieder voor zich en in hun onderlinge 
relaties uit te leggen, maakt Merleau-Ponty in zijn tekst veelvuldig gebruik van al-
lerlei beeldspraak. Mijn analyse van die beeldspraak levert drie door hem ingezette 
metaforen op, die respectievelijk een statisch, een dynamisch en een meer verdie-
pend of kortweg diep relationeel perspectief op het menselijk lichaam inhouden. Ik 
bespreek ze hieronder.

1. Een statisch relationeel perspectief: het lichaam als twee bladen. 
Om te beginnen stelt Merleau-Ponty voor de twee dimensies van het lichaam zo 
letterlijk mogelijk te begrijpen: 

We zeggen daarom dat ons lichaam een zijn van twee bladen is, enerzijds ding 

onder de dingen en anderzijds dat wat hen ziet en aanraakt; we zeggen, omdat 

het evident is, dat het deze twee eigenschappen in zich verenigt, en zijn dubbel 

deel uitmaken van de orde van het ‘object’ en van de orde van het ‘subject’ onthult 

ons zeer onverwachte relaties tussen de beide ordes. (1964b, p. 180/181)8  

Merleau-Ponty spreekt hier over het lichaam volgens het beeld van twee bladen 
(feuillets) of twee lagen (couches). Er is de laag die betrekking heeft op de orde van 
wat traditioneel het ‘object’ genoemd wordt. Het lichaam is dan een ding onder de 
dingen (chose parmi les choses). Maar dat is het in een sterkere en diepere zin dan die 
dingen. Dat komt, volgens Merleau-Ponty, omdat ‘het lichaam er van binnen uit bij 
hoort’ (il en est)9, waar ik verderop in dit hoofdstuk nog op terugkom. Tevens is er de 
laag die betrekking heeft op de orde van het ‘subject’. Dan gaat het om het lichaam 
dat ziet, aanraakt. Bij deze eerste metafoor van het lichaam als twee bladen neemt 
Merleau-Ponty dus nog een statisch relationeel perspectief in.

woord in het betreffende vlechtwerk. Deze aanpak maakt een analyse van zijn latere relationele 
filosofie van het menselijk lichaam niet eenvoudig. 

7 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 179.

8 “Nous disons donc que notre corps est un être à deux feuillets, d’un côté chose parmi les choses et, 
par ailleurs, celui qui les voit et les touche; nous disons, parce que c’est évident, qu’il réunit en lui 
ces deux propriétés, et sa double appartenance à l’ordre de l’ « objet » et à l’ordre du « sujet » nous 
dévoile entre les deux ordres des relations très inattendues.” De Nederlandse vertalingen van de 
citaten zijn van mijzelf.

9 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 181.
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2. Een dynamisch relationeel perspectief: het lichaam als één concentrische bewe-
      ging van twee cirkels.
Vervolgens spreekt Merleau-Ponty echter een voorkeur uit voor een tweede, meer 
dynamische relationele metafoor: het lichaam als één concentrische beweging van 
twee cirkels. Het onderscheid in de twee bladen of lagen kan volgens hem namelijk 
niet goed gemaakt worden. In die termen over het lichaam spreken maakt het te 
plat en plaatst lichaam en wereld nog teveel los van elkaar. Eerder is het een Zicht-
baarheid of een Tastbaarheid, in verschillende gedaantes, zonder de genoemde 
tweezijdigheid. Daarom schrijft Merleau-Ponty: 

Als men metaforen wil, dan zou het beter zijn te zeggen dat het gevoelde lichaam 

en het voelende lichaam zijn als de achterkant en de voorkant, of liever, als twee 

segmenten van één enkele circulaire baan die aan de bovenzijde van links naar 

rechts gaat en aan de benedenzijde van rechts naar links, maar die in zijn twee 

fasen slechts één enkele beweging is. (1964b, p. 182)10 

Merleau-Ponty neemt hier afstand van een denken in termen van relatief statische, 
nog los van elkaar staande bladen en lagen of, zoals hij ze nu ook noemt: vlakken 
en perspectieven (plans et perspectives). Er zijn veeleer twee sferen (sphères), twee 
krachtlijnen (tourbillons) of twee cirkels (cercles). Met die cirkels duidt Merleau-Pon-
ty op de twee dimensies van het lichaam: van het voelen en gevoeld worden, of 
meer algemeen het waarnemen en waargenomen worden. En daarmee doelt hij 
tegelijk ook op het in elkaar gedraaid zijn van het lichaam en de wereld, van dat 
waar het lichaam volgens hem deel van uitmaakt. Want als we gewoon, op een 
naïeve manier leven, zegt hij, dan zijn het lichaam en de wereld als twee naar het 
centrum bewegende, concentrische cirkels. De beide dimensies van het lichaam, 
het waarnemen en waargenomen worden, alsmede het lichaam en de wereld heb-
ben dan hetzelfde centrum. (In paragraaf 3.4 maak ik duidelijk dat het hier draait 
om Merleau-Ponty’s kernbegrip van het vlees.) Merleau-Ponty concludeert dan ook 
bij deze metafoor: “Er is wederzijdse invoeging en ineenvlechting van de een in de 
ander” (1964b, p. 182; cursivering door mijzelf, NdV).11 En dit is ook gelijk een van 
de weinige keren dat het kernbegrip uit de titel van het hoofdstuk in de tekst zelf 
terugkomt: ineenvlechting, vlechtwerk, entrelacs. Dus Merleau-Ponty beziet het 

10 “Si l’on veut des métaphores, il vaudrait mieux dire que le corps senti et le corps sentant sont comme 
l’envers et l’endroit, ou encore, comme deux segments d’un seul parcours circulaire, qui, par en haut, 
va de gauche à droite, et, par en bas, de droite à gauche, mais qui n’est qu’un seul mouvement dans 
ses deux phases.”

11 “Il y a insertion réciproque et entrelacs de l’un dans l’autre.”
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lichaam bij deze tweede metafoor vanuit een dynamisch relationeel perspectief: als 
één concentrische beweging van twee, in omgekeerde richting, in elkaar draaiende 
cirkels.

3. Een diep relationeel perspectief: het lichaam als spiegel.
Maar er is nog een derde metafoor van het lichaam in het vierde hoofdstuk van Le 
visible et l’invisible te vinden. Merleau-Ponty vraagt zich namelijk af wat hij nu gevon-
den heeft met die vreemde vervlochtenheid van waarnemer en waargenomene, van 
lichaam en wereld. Volgens hem is er zien, aanraken, “(…) wanneer iets zichtbaars, 
iets aanraakbaars, zich omkeert naar heel het zichtbare, heel het aanraakbare waar 
het deel van uitmaakt (…)” (1964b, p. 183).12 Of, wanneer het zich daar plotseling 
door omgeven (entouré) vindt. Of ook, wanneer zich tussen de een en de ander, 
en door hun omgang, een Zichtbaarheid (Visibilité), een Tastbare werkelijkheid in 
zichzelf (Tangible en soi) vormt. En die behoren als feit eigenlijk niet tot het lichaam, 
noch tot de wereld, aldus Merleau-Ponty: 

(…) zoals bij twee spiegels tegenover elkaar twee oneindige series van in elkaar 

geschoven beelden ontstaan die werkelijk tot geen enkele van de twee oppervlak-

ken behoren, omdat elk van hen niets anders is dan een evenbeeld van de ander, 

die dus een koppel vormen, een koppel meer reëel dan ieder van hen. (1964b, 

p. 183)13  

Ziedaar de metafoor van het lichaam als spiegel, tegenover een wereld die eveneens 
als een spiegel gezien kan worden. Daarbij draait het niet om de te onderschei-
den spiegels, maar om de oneindige weerspiegeling, niet om lichaam en wereld, 
maar om de oneindige relaties tussen beide. Meer reëel dan ieder van hen, is de 
diepgaande relatie tussen lichaam en wereld. Aldus wil Merleau-Ponty met deze 
derde metafoor een verdere verdieping geven aan zijn (dynamische) relationele 
perspectief op het menselijke lichaam in verhouding tot de wereld. 

In een toelichting op deze metafoor zegt Merleau-Ponty nog het volgende: 
“(…) er is een fundamenteel narcisme van al het zien” (1964b, p. 183).14 Want ener-
zijds geldt: de ziende die in zijn activiteit van het zien bevangen wordt door dat 

12 “(…) quand un certain visible, un certain tangible, se retourne sur tout le visible, tout le tangible dont 
il fait partie (…).”

13 “(…) comme sur deux mirroirs l’un devant l’autre naissent deux séries indéfinies d’images emboîtées 
qui n’appartiennent vraiement à aucune des deux surfaces, puisque chacune n’est que la réplique de 
l’autre, qui font donc couple, un couple plus réel que chacune d’elles.”

14 “(…) il y a un narcissisme fondamental de toute vision.”
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wat hij ziet, is nog altijd zichzelf die hij dan ziet. We zouden, met andere woorden, 
kunnen zeggen dat degene die ziet, zich in het geziene projecteert. Maar anderzijds 
geldt volgens Merleau-Ponty: zijn activiteit is tegelijk ook passiviteit, omdat hij het 
zien dat hij uitoefent ook van de dingen ondergaat, er als lichaam deel van uitmaakt. 
Dat laatste, aldus Merleau-Ponty, is een tweede, diepere betekenis van dat narcisme, 
namelijk: 

(…) niet in het buiten, zoals de anderen het [narcisme] zien, de contour van een 

lichaam zien dat men bewoont, maar bovenal door het buiten gezien worden, 

erin bestaan, erin uitwijken, verleid worden, gevangen, vervreemd door het 

fantoom, zodat ziende en geziene elkaar reciproceren en dat men niet meer 

weet wie ziet en wie gezien wordt. (1964b, p. 183)15 

Zoals bij twee spiegels tegenover elkaar. Ik geef deze extra toelichting op de 
derde metafoor, omdat dit fundamentele narcisme niet alleen aan de orde is in 
Merleau-Ponty’s beschrijving van de relatie tussen lichaam en wereld, maar ook 
terugkomt in zijn beschrijving van intercorporaliteit.16 Daar gaat de nu volgende 
paragraaf over.

3.3 OVER DE MOGELIJKHEID VAN INTERCORPORALITEIT

Merleau-Ponty is degene die de term ‘intercorporaliteit’ heeft gemunt. Daarbij wijst 
hij op de mogelijkheid ervan vanuit zijn diepe relationele perspectief op het mense-
lijk lichaam. Voor een nadere doordenking van intercorporaliteit in de hedendaagse 
danskunst, is het van belang om zicht te krijgen op Merleau-Ponty’s denken van die 
mogelijkheid. Hij geeft immers de eerste aanzet hiervoor.

De term valt één keer: ‘intercorporaliteit’ (intercorporéité). Dat is nagenoeg op 
de helft van het vierde hoofdstuk ‘L’entrelacs – le chiasme’, in Le visible et l’invisi-

15 “(…) non pas voir dans le dehors, comme les autres le voient, le contour d’un corps qu’on habite, 
mais surtout être vu par lui, exister en lui, émigrer en lui, être séduit, capté, aliéné par le fantôme, de 
sorte que voyant et visible se réciproquent et qu’on ne sait plus qui voit et qui est vu.”

16 De vraag is of deze toelichting op het beeld van het lichaam en de wereld als twee spiegels tegenover 
wel zo verhelderend is. Volgens mij is dat maar deels het geval. Het verhaal van Narcissus is vooral 
bekend van Ovidius die deze Griekse mythe in Latijnse dichtvorm heeft overgeleverd (Metamorfosen, 
3.341-510). Volgens de mythe kijkt Narcissus, zonder het te beseffen, naar zijn eigen weerspiegeling 
in een bron van water. Hij wordt verliefd op zijn spiegelbeeld, maar de liefde wordt niet beantwoord. 
Daardoor kwijnt Narcissus langzaam weg en sterft hij uiteindelijk (Ovidius 1997, p. 42-47).  
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ble. Merleau-Ponty heeft, naar eigen zeggen, de ‘vraag naar het zien’ aan de orde 
gesteld en een eerste schets gegeven van zijn ‘ontologie van het zichtbare’.17 Met 
zijn filosofische ondervraging heeft hij geprobeerd een glimp op te vangen van het 
vreemde domein van zien en tasten of aanraken. Maar hij realiseert zich al snel dat 
dit domein onbegrensd is. En dan is er de volgende, op het eerste oog cryptische 
tekst van Merleau-Ponty, die ik hier volledig citeer: 

[1] Als we kunnen aantonen dat het vlees een ultieme notie is, dat het geen ver-

eniging of samenstelling van twee substanties is, maar denkbaar door zichzelf, 

[2] als er een relatie van het zichtbare met zichzelf is die mij doorkruist en mij 

constitueert als ziende, dan kan deze cirkel die ik niet vorm, die mij vormt, deze 

wikkeling van het zichtbare om het zichtbare, andere lichamen net zo goed 

doorkruisen, animeren als dat van mij, en [3] als ik zou kunnen begrijpen hoe 

deze golf in mij ontstaat, hoe het zichtbare dat daar is tegelijk mijn landschap is, 

des te meer kan ik begrijpen dat hij zich ergens anders ook over zichzelf sluit, 

en dat er andere landschappen zijn dan die van mij. [4] Als het [zichtbare] zich 

laat afleiden uit een van zijn delen [bij mij], dan is het principe van de afleiding 

verkregen, het veld open voor andere Narcissussen, voor een ‘intercorporaliteit’. 

(1964b, p. 185)18

Merleau-Ponty formuleert hier verschillende, onderling inwisselbare stellingen of 
voorwaarden (geformuleerd in de ‘als, dan’-vorm) die moeten gelden, wil er sprake 
zijn van intercorporaliteit. Ik loop ze puntsgewijs langs, waarbij ik mijn toelichting 
geef op de betreffende vier condities zoals die door mij in bovenstaand citaat zijn 
genummerd.

1. Wat voor alles moet worden aangetoond is, dat het ‘vlees’ (chair) een ultieme 
notie (notion dernière) is. Dat betekent dat het geen vereniging of samenstelling van 
twee substanties kan zijn, want anders is het geen ultieme of laatste notie meer. 
Met die twee substanties bedoelt Merleau-Ponty lichaam en wereld (maar, gezien 
de dubbele dualisatie, tegelijk ook lichaam en geest of ziel). Met andere woorden: 

17 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 185.

18 “Si nous pouvons montrer que la chair est une notion dernière, qu’elle n’est pas union ou composé 
de deux substances, mais pensable par elle-même, s’il y a un rapport à lui-même du visible qui me 
traverse et me constitue en voyant, ce cercle que je ne fais pas, qui me fait, cet enroulement du visible 
sur le visible, peut traverser, animer d’autres corps aussi bien que le mien, et si j’ai pu comprendre 
comment en moi naît cette vague, comment le visible qui est là-bas est simultanément mon paysage, 
à plus forte raison puis-je comprendre qu’ailleurs aussi il se referme sur lui-même, et qu’il y ait 
d’autres paysages que le mien. S’il s’est laissé capter par un de ses fragments, le principe de la 
captation est acquis, le champ ouvert pour d’autres Narcisses, pour une « intercorporéité ».”



106

het vlees moet zichzelf kunnen denken, moet ‘denkbaar door zichzelf’ (pensable 
par elle-même) zijn, zonder dat sprake is van een dergelijke (dubbele) dualisatie. 
De notie van het ‘vlees’ vormt de kern van Merleau-Ponty’s latere filosofie van het 
menselijk lichaam (waar ik in de volgende paragraaf nog op terugkom). De drie 
volgende voorwaarden zijn daarom te begrijpen als nadere toelichtingen op deze 
eerste voorwaarde.

2. Als het zo is dat het vlees een ultieme notie is, dan moet ook de denkwijze 
kloppen dat er een waarneembare, een zichtbare werkelijkheid is, waar het lichaam 
‘slechts’ deel van uitmaakt. Een zichtbare werkelijkheid die als een ‘cirkel’ (cercle) 
het lichaam vormt en het inwikkelt in de zichtbare werkelijkheid. De metafoor van 
het ‘lichaam als cirkel’ klinkt hier ook door: die ene concentrische beweging van 
twee in elkaar grijpende cirkels, van enerzijds het geziene of gevoelde lichaam en 
anderzijds het ziende of voelende lichaam (zie: § 3.2). Welnu, als aan deze voor-
waarde over de relatie tussen lichaam en wereld voldaan is, zegt Merleau-Ponty, dan 
moet dit evenzo goed gelden voor de relatie tussen lichamen onderling.

3. Tegelijk moeten we kunnen begrijpen hoe deze ‘golf’ (vague) ook in onszelf 
ontstaat. Hoe de zichtbare werkelijkheid een zichtbare werkelijkheid voor mij is. 
Merleau-Ponty noemt die zichtbare werkelijkheid een ‘landschap’ (paysage), dat wil 
zeggen: een waarnemingslandschap. En als het begrip van ons eigen zien er is, dan 
moeten we ook kunnen begrijpen hoe dat bij anderen het geval is.

4. Deze laatste, wat raadselachtige stelling in het citaat over ‘het zichtbare’ 
(le visible)  luidt: als het [zichtbare] zich laat afleiden uit een van zijn delen [mijn 
lichaam], dan is het principe van de afleiding verkregen, het veld open voor andere 
Narcissussen, voor een ‘intercorporaliteit’ (intercorporéité). Met andere woorden: 
als we het zien in de relatie tussen lichaam en wereld door ondervraging in beeld 
kunnen krijgen, dan hebben we ook het principe zelf van die ondervraging ver-
kregen. En dan is er ruimte voor een relatie met andere lichamen. Merleau-Ponty 
refereert bij deze vierde voorwaarde, met zijn verwijzing naar de ‘andere Narcis-
sussen’ (autres Narcisses), aan het beeld van het ‘lichaam als spiegel’. Dat wordt 
immers gekenmerkt door het dubbele ‘narcisme’ van activiteit én passiviteit bij 
het zien (zie: § 3.2). Dus: als het gaat om de relatie tussen lichamen onderling of 
intercorporaliteit, verbeeldt Merleau-Ponty die met een specifieke metafoor – als 
twee spiegels tegenover elkaar.19

19 In de danswetenschappen dient het werk van Merleau-Ponty niet zelden als theoretisch uitgangspunt 
voor het denken over de relatie tussen lichamen in de danskunstpraktijk. Dat geldt in het algemeen 
voor zijn relationele filosofie van het menselijk lichaam en meer in het bijzonder voor zijn notie 
van intercorporaliteit. Zo steunt het uitgebreide debat rond kinesthetische empathie en de rol 
van de spiegelneuronen in de danskunst, al dan niet stilzwijgend, op Merleau-Ponty’s relationele 
filosofie van het menselijk lichaam in zijn vroegere hoofdwerk Phénoménologie de la perception uit 
1945 (zie voor dit debat bijvoorbeeld: Wildschut, 2010; Foster 2011, p. 165-166). Dat is begrijpelijk, 
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Welnu, als aan deze vier, onderling inwisselbare voorwaarden voldaan is, dan 
is er ruimte voor een relatie tussen lichamen, dat wil zeggen: voor de mogelijk-
heid van ‘intercorporaliteit’. Duidelijk is dat daarbij een diepgaande relationaliteit 
geldt. Maar dat wil niet per se zeggen dat de verschillen tussen de lichamen in 
Merleau-Ponty’s denken ook volledig worden opgeheven. Nadere analyse zal dat 
moeten uitwijzen (ik kom hier in paragraaf § 3.4 nog uitgebreid op terug). 

Naast die ene keer als zelfstandig naamwoord, komt de notie van ‘interlichamelijk-
heid’ wel ook als bijvoeglijk naamwoord voor. Met de omkeerbaarheid van het zicht-
bare en het voelbare is volgens Merleau-Ponty namelijk het gebied geopend van een 
‘interlichamelijk zijn’ (être intercorporel)20. Dat betreft een vermoedelijk domein van 
het zichtbare en het voelbare, dat zich verder uitstrekt dan op enig moment gezien 
of gevoeld kan worden. Zo is er een cirkel van gevoelde en voelende, van geziene 
en ziende. Er is zelfs een inschrijving van voelen in het zichtbare en van zien in het 
voelbare, en omgekeerd. En, stelt Merleau-Ponty: 

(…) ten slotte is er uitbreiding van deze uitwisselingen naar alle lichamen van 

hetzelfde type en van dezelfde stijl die ik zie en voel, – en dát door de funda-

mentele splijting of scheiding van de voelende en van het gevoelde die, lateraal, 

de organen van mijn lichaam doet communiceren en de transitiviteit van een 

lichaam met het andere fundeert. (1964b, p. 188)21 

omdat Merleau-Ponty’s denken ook door de grondlegger van de theorie van de spiegelneuronen, de 
neurowetenschapper Vittorio Gallese, als uitgangspunt wordt gehanteerd (o.a. Gallese 2008, p. 774; 
Iacoboni 2008, p. 21, 69, 98, e.v.). De filosofische vraag wordt in dit debat echter niet tot nauwelijks 
gesteld. Merleau-Ponty’s denken over de relatie tussen lichamen lijkt in de danswetenschappelijke 
literatuur, impliciet of expliciet, al snel voor waar te worden aangenomen. Vanuit een filosofische 
invalshoek dringt zich echter een fundamenteel probleem op. Dat probleem heeft betrekking op 
de kwestie of de relatie tussen lichamen onderling in de danskunst als eenheid en/of als veelheid 
begrepen moet worden. In dit hoofdstuk komt die kwestie nu juist uitgebreid aan de orde. 

 Voor een discussie over de relevantie van empirisch onderzoek voor de filosofie van de danskunst, zie 
het artikel ‘Prospects for an Empirically Grounded Philosophy of Dance’ van Davies (2013). Daarbij 
richt Davies zich, gezien het actuele debat over kinesthetische empathie en spiegelneuronen, in 
specifieke zin op de cognitieve wetenschappen, inclusief de cognitieve neurowetenschappen (zie: p. 
201, noot 2). Davies maakt, voor wat betreft de discussie over de relevantie van die wetenschappen 
voor de filosofie van de danskunst, een onderscheid tussen ‘gematigde optimisten’, zoals onder 
meer Carroll & Moore (bijv. 2008), en ‘extreme pessimisten’ met als belangrijkste vertegenwoordiger 
McFee (bijv. 2011). Aan deze laatste groep wil ik nog de filosofisch georiënteerde danswetenschapper: 
Sheets-Johnstone (bijv. 2012a; 2012b) toevoegen. Zelf beschouwt Davies zich in deze discussie als 
een ‘gematigde pessimist’.

20 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 188.

21 “(...) enfin il y a propagation de ces échanges à tous les corps de même type et de même style que 
je vois et touche, – et cela par la fondamentale fission ou ségrégation du sentant et du sensible qui, 
latéralement, fait communiquer les organs de mon corps et fonde la transitivité d’un corps à l’autre.”
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Dus voor Merleau-Ponty gaat het op het gebied van intercorporaliteit om ‘lichamen 
van hetzelfde type’ en van ‘dezelfde stijl’.22 

In het waarnemen, het zien en het voelen, wordt de vervlechting van lichamen 
gerealiseerd. Zodra we andere zienden zien, hebben we niet meer alleen de blik 
van de ander ‘zonder pupil’ voor ons. Of dat wat Merleau-Ponty, in analogie met de 
metafoor van het ‘lichaam als spiegel’, noemt: “(…) het spiegelglas van de dingen, 
die zwakke weerschijn, dit fantoom van onszelf (…)” (1964b, p. 188).23 Want er is dan 
weliswaar mijn zien en mijn voelen en een ervaring kan mij nooit iets anders leren 
dan wat er al in wordt aangegeven. “Maar het eigene aan het zichtbare”, schrijft 
Merleau-Ponty, “is oppervlakte te zijn van een onuitputtelijke diepte (…)” (1964b, 
p.188).24 En alleen daardoor kunnen we, volgens hem, open staan voor een ander 
zien en voelen dan dat van ons. Met andere woorden: het zichtbare komt voort uit 
een onuitputtelijk diepte. Van daaruit is er de mogelijkheid van intercorporaliteit. 
En die mogelijkheid wordt gerealiseerd, zodra we andere zienden zien. Voor het 
eerst is dan het zien dat ik ben werkelijk zichtbaar. Voor het eerst verschijn ik volle-
dig binnenste buiten gekeerd onder mijn eigen ogen. 

Merleau-Ponty doet nog een enkele uitspraak over het bewegen, wat niet 
onbelangrijk is voor dit onderzoek. Hij schrijft: 

Voor de eerste keer ook, gaan mijn bewegingen niet meer naar de dingen om 

te zien, om aan te raken, of naar mijn lichaam, bezig ze [de dingen] te zien en 

ze aan te raken, maar ze [mijn bewegingen] richten zich op het lichaam in het 

algemeen en voor zichzelf (of dat nu van mij of van een ander is) (...)” (1964b, 

p. 189).25 

Er is dus ook de mogelijkheid van intercorporaliteit, die (mede) door het bewegen 
gerealiseerd lijkt te kunnen worden. In het bewegen naar een ander richt ik me 

22 De vraag hierbij is waar de grenzen tussen de types en stijlen van verschillende lichamen precies 
getrokken moeten worden. Merleau-Ponty doelt hier, volgens mij, echter op het verschil tussen 
menselijke en andersoortige lichamen. Zelf denk ik dat het domein van intercorporaliteit zich ook 
uitstrekt naar de lichamen van dieren en planten en zelfs stenen, e.d., maar dat is iets voor een 
vervolgonderzoek. In dit proefschrift concentreer ik me op het vraagstuk van de onderlinge relatie 
tussen menselijke lichamen in de danskunst.

23 “(…) la glace sans tain des choses, ce faible reflet, ce fantôme de nous-mêmes (…).”

24 “Mais le propre du visible (...) est d’être superficie d’une profondeur inépuisable (...).”

25 “Pour la première fois aussi, mes mouvements ne vont plus vers les choses à voir, à toucher, ou vers 
mon corps, en train de les voir et de les toucher, mais ils s’adressent au corps en général et pour 
lui-même (que ce soit le mien ou celui d’autrui) (...).”
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dan op het ‘lichaam in het algemeen’ en ‘voor zichzelf’ (corps en général et pour 
lui-même). En Merleau-Ponty besluit: 

Voor de eerste keer, koppelt het lichaam zich niet meer aan de wereld, het 

vervlecht een ander lichaam, (...), verloren buiten de wereld en de doelen, gefasci-

neerd door de unieke bezigheid van zweven in het Zijn met een ander leven, van 

het buiten van zijn binnen en het binnen van zijn buiten worden. (1964b, p. 189; 

cursivering door mijzelf, NdV)26 

Dus Merleau-Ponty begrijpt intercorporaliteit, net als bij de relatie tussen lichaam 
en wereld, als een ‘vervlechten’ (enlacer), in dit geval van lichamen onderling. En die 
vervlechting komt overeen met ‘zweven in het Zijn’ (flotter dans l’Être), samen met 
een ander leven. Daarmee lijken zich twee verschillende tendensen in zijn denken 
over intercorporaliteit voor te doen. Aan de ene kant verwijst deze term namelijk 
naar de relatie of betrekking tussen lichamen, zoals twee spiegels tegenover elkaar, 
waarbij het verschil tussen de lichamen niet zonder meer wordt opgeheven. Het 
veld is immers open voor ‘andere’ Narcissussen. Maar aan de andere kant: de relatie 
tussen de (bewegende) lichamen blijkt in Merleau-Ponty’s filosofie ook te tenderen 
naar eenwording. In het laatste citaat legt hij intercorporaliteit immers ook uit als 
een zweven in het Zijn. De vraag is welke conclusie hier uiteindelijk aan verbonden 
mag worden. In de nu volgende paragraaf zoek ik dat verder uit.

3.4 EEN METAFYSISCHE ONDERBOUWING VAN 
 INTERCORPORALITEIT: HET VLEES EN DE NIET-IDENTIEKE
  EENHEID VAN HET ZIJN

De vraag naar Merleau-Ponty’s uiteindelijke invulling van het begrip intercorpora-
liteit is niet direct te beantwoorden. Door zijn onverwachtse dood in 1961 heeft hij 
dit begrip namelijk niet verder kunnen uitwerken. In Le visible et l’invisible heeft hij 
echter wel nog de notie van het ‘vlees’ ingevoerd, die een cruciale rol speelt in zijn 
latere denken. Het vlees staat daarbij op een bepaalde manier in verhouding tot het 
genoemde ‘Zijn’. Met zijn doordenking van de beide begrippen in hun onderlinge 
samenhang, wil Merleau-Ponty de relatie tussen lichaam en wereld en die tussen 

26 “Pour la première fois, le corps ne s’accouple plus au monde, il enlace un autre corps, (...), perdu hors 
du monde et des buts, fasciné par l’unique occupation de flotter dans l’Être avec une autre vie, de se 
faire le dehors de son dedans et le dedans de son dehors.” 
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de lichamen onderling verder filosofisch onderbouwen. Een nadere analyse van het 
vlees in verhouding tot het Zijn kan dan ook meer zicht geven op Merleau-Ponty’s 
invulling van het begrip ‘intercorporaliteit’. Dat stel ik in deze paragraaf aan de 
orde.

HET ‘VLEES’ ALS ULTIEME NOTIE
Wat maakt nu precies die vreemde vervlochtenheid van ‘lichaam en wereld’ en 
‘lichaam en lichaam’ – of: intercorporaliteit – mogelijk? Merleau-Ponty tracht deze 
vraag te beantwoorden met behulp van de door hem geïntroduceerde notie van het 
‘vlees’ (chair). Zo is al eerder aan de orde gekomen, dat er sprake is van wederkerig-
heid tussen de ziende en het geziene, de waarnemer en het waargenomene. En naar 
aanleiding hiervan schrijft Merleau-Ponty nu: 

Het is deze Zichtbaarheid, deze algemeenheid van het Waarneembare in zich-

zelf, deze aangeboren anonimiteit bij Mijzelf die wij zo even vlees noemden, 

en men weet het dat er geen naam in de traditionele filosofie is om dat aan te 

duiden. (1964b, p. 183)27 

Of iets verder in de tekst staat: “Dat wat wij vlees noemen, deze van binnen werken-
de massa, heeft geen naam in enige andere filosofie” (1964b, p. 193).28 Dus de term 
‘vlees’ valt al wel in de uiteenzetting van Merleau-Ponty, maar hij moet zoeken naar 
nieuwe woorden om duidelijk te maken wat hij er mee wil zeggen. 

Wat dan kan helpen is aangeven wat het vlees in ieder geval niet is. Mer-
leau-Ponty doet dit een aantal keren. Het vlees is geen materie, in de betekenis van 
deeltjes die zich zouden samenvoegen of voortzetten om de zijnden te vormen. 
Het zichtbare (de dingen, alsmede mijn lichaam) is ook niet een soort psychisch 
materiaal, dat tot zijn gebracht zou worden door de dingen die feitelijk bestaan en 
werkzaam zijn op mijn feitelijke lichaam. In het algemeen is het vlees geen feit of 
een som van feiten, ‘materieel’ of ‘spiritueel’. En het is ook geen representatie voor 
de geest. Want een geest zou niet kunnen worden afgeleid van zijn eigen represen-
tatie, wat dan het vlees zou zijn. Of omgekeerd: de geest zou volgens Merleau-Ponty 
ook rebelleren tegen een dergelijke ingreep in het zichtbare (d.i. het vlees als 
representatie van de geest). En bij de eerste voorwaarde voor de mogelijkheid van 

27 “C’est cette Visibilité, cette généralité du Sensible en soi, cet anonymat inné de Moi-même que nous 
appelions chair tout à l’heure, et l’on sait qu’il n’y a pas de nom en philosophie traditionelle pour 
désigner cela.” 

28 “Ce que nous appelons chair, cette masse intérieurement travaillée, n’a de nom dans aucune 
philosophie.” 
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intercorporaliteit is duidelijk geworden, dat het vlees volgens hem denkbaar door 
zichzelf zou moeten zijn (§ 3.3). 

Maar waarom voldoen deze beschrijvingen van het vlees dan niet voor 
Merleau-Ponty? Omdat ze volgens hem uitgaan van een misleidende definitie van 
filosofie, waarbij het ofwel om het zoeken van de essenties (recherche des essences), 
ofwel om een samensmelting met de dingen (fusion avec les choses)29 zou gaan. En 
die twee misvattingen zijn voor hem niet zo verschillend. In beide gevallen gaat  het 
namelijk om een vorm van positivisme. Maar, zo benadrukt hij, de filosofie wordt 
op die manier teruggebracht tot het enkele gebied van de idealiteit (idéalité), of tot 
dat van de existentie (existence), met andere woorden: tot de essentie (essence), of 
tot het ding (chose).30 Om die reden concludeert Merleau-Ponty: “Het vlees is geen 
materie, is geen geest, is geen substantie” (1964b, p. 184).31

Maar wat is het vlees dan wel? Slatman schrijft in haar artikel ‘Zien en Zijn. 
Merleau-Ponty’s ontologie van ontwijkende zichtbaarheid’ (1997): “Het omvattende 
weefsel van zowel de zichtbare wereld als het ziende lichaam dat tegelijkertijd zicht-
baar is, wordt vlees (chair) genoemd” (p. 283). Met dit begrip wordt, volgens haar, 
niet aangegeven dat degene die ziet identiek is met het zichtbare, maar “(…) dat hij 
ervan is of er toe behoort” (1997, p. 283). En, zo verduidelijkt Slatman: “Het vlees is 
datgene waarbinnen de reversibiliteit of het chiasma zich voltrekt” (1997, p. 283). 
Of in de woorden van Wambacq (2006): “Eigen aan la chair is zijn reversibiliteit of 
chiastische structuur” (p. 3). Ook de Duitse dansfilosofe Fischer (2010, p. 186-189) 
wijst op de denkfiguur van de ‘reflexiviteit en reversibiliteit’, als een verdieping 
en radicalisering van Merleau-Ponty’s denken van het chiasme en het vlees. Met 
andere woorden, aldus Bayens (2003) over het vlees: “Grondkenmerk ervan is de 
omkeerbaarheid (reversibilité)” (p. 14/15). Daarbij gaat het dan om de omkeerbaar-
heid zoals die geldt tussen zien en gezien worden, waarnemen en waargenomen 
worden, maar ook tussen lichaam en wereld of lichamen onderling. 

In zijn ‘Translator’s Preface’ bij de Engelse vertaling van Le visible et l’invisible 
concludeert Lingis (1968): “Het concept van vlees komt tevoorschijn als de ul-
tieme notie van Merleau-Ponty’s denken” (p. liv).32 En die conclusie deel ik zonder 
meer. Dit concept beperkt zich dan ook niet tot de duiding van het lichaam als iets 
tastbaars of voelbaars, tot het vlees van het lichaam in engere zin, maar het heeft 
een veel ruimere betekenis. Merleau-Ponty’s inzet met dit begrip is de relatie of 

29 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 168/169.

30 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 169.

31 “La chair n’est pas matière, n’est pas esprit, n’est pas substance.”

32 “The concept of flesh emerges as the ultimate notion of Merleau-Ponty’s thought.”
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verbondenheid van lichaam en wereld – en daarmee van lichaam en lichaam – te 
verwoorden. Maar hij wil meer, dat is met zijn filosofie ook doordringen tot de erva-
ren werkelijkheid van die relatie, en daarmee tot de mogelijkheid überhaupt van die 
verbondenheid. Dit brengt hem tot een doordenking van het vlees in samenhang 
met het Zijn.

HET VLEES ALS ELEMENT VAN HET ZIJN
Een eerste aanwijzing voor die meest fundamentele metafysische benadering van 
de ervaring van het vlees staat al in het eerdere, derde hoofdstuk van Le visible et 
l’invisible. Merleau-Ponty schrijft er: “Dat precies de aanwezigheid van de wereld 
de aanwezigheid is van zijn vlees met mijn vlees, dat ik ‘er deel van ben’ en dat ik 
hem [de wereld] niet ben, dat is dat wat, zodra het gezegd is, wordt vergeten: de 
metafysica blijft coïncidentie” (1964b, p. 169).33 En direct in de volgende zin: “Dat er 
deze dichtheid van vlees is tussen ons en de ‘harde kern’ van het Zijn, dat is dat wat 
zich niet voegt in de definitie” (1964b, p. 169).34 

Wat Merleau-Ponty in dit deel van het werk tracht te doen is het herdefiniëren 
van de filosofie en het toelichten van zijn eigen benadering. Uit de aangehaalde 
uitspraken haal ik een aantal voor mijn onderzoek relevante zaken naar voren. Ten 
eerste wil Merleau-Ponty in Le visible et l’invisible filosofie beoefenen op het meest 
fundamentele niveau van de metafysica. Daarbij gaat het voor hem om de ‘metafy-
sica’ als subdiscipline of vak binnen de filosofie, waarbij ‘onze fundamentele relatie 
tot het Zijn’ (notre rapport fondamental à l’Être)35 aan de orde komt. Elders in de tekst 
spreekt Merleau-Ponty daarom ook van ontologie, of de leer van het zijn. Ten tweede 
blijft de metafysica volgens Merleau-Ponty ‘coïncidentie’ (coïncidence)36. Dat wil niet 
zeggen dat ze als subdiscipline binnen de filosofie ‘toeval’ blijft, maar dat het voor 
hem in de metafysica gaat om de doordenking van het ‘gelijktijdig plaatsvinden’ 
of ‘samenvallen’ van mijn vlees met het vlees van de wereld, om de verstrengeling 
tussen beide. Dit betekent, zoals eerder aangegeven, dat hij filosofie niet definieert 
als: ofwel de zoektocht naar essenties, ofwel ons samensmelten met de dingen 
en het volledig opgaan in ons existeren. Beide benaderingen zijn volgens hem te 
eenzijdig, omdat ze een van de twee kanten verabsoluteren. Om die reden stelt 

33 “Que justement la présence du monde soit présence de sa chair à ma chair, que j’ « en sois » et que 
je ne sois pas lui, c’est ce qui, aussitôt dit, est oublié: la métaphysique reste coïncidence.”  

34 “Qu’il y ait cette épaisseur de chair entre nous et le « noyau dur » de l’Être, c’est ce qui n’intervient 
pas dans la définition.”

35 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 170.

36 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 169.
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hij ook dat de wederzijdse vervlechting, de ‘dichtheid van vlees’ tussen ons en het 
Zijn, in dergelijke definities van de filosofie niet wordt teruggezien. Merleau-Ponty 
begrijpt de filosofie in zijn latere werk als een expliciet metafysische ‘ondervraging’ 
(interrogation)37 van menselijke ervaringen. In die ondervraging mag de relatie met 
het Zijn van lichaam en wereld, volgens hem, niet veronachtzaamd worden. En er 
is dus een ‘dichtheid van vlees tussen ons en de “harde kern” van het Zijn’ (épaisseur 
de chair entre nous et le « noyau dur » de l’Être)38. Maar wat bedoelt hij daarmee?

De ‘dichtheid van vlees’ (épaisseur de chair)39, schrijft Merleau-Ponty in het 
vierde hoofdstuk, heeft betrekking op lichaam én wereld. Zo spreekt Merleau-Ponty 
aan de ene kant over het ‘vlees van de dingen’ (chair des choses)40 of het ‘vlees van 
de wereld’ (chair du monde)41. Die termen komen meermalen, in verschillende 
varianten in het hoofdstuk voor. Over het waargenomene of zichtbare valt dan bij-
voorbeeld te lezen: “Tussen de zogenaamde kleuren en zichtbare zaken, zouden we 
het weefsel terugvinden dat ze verdubbelt, ze ondersteunt, ze voedt, en dat zelf geen 
ding is, maar mogelijkheid, latentie en vlees van de dingen” (1964b, p. 175).42 Of, 
zoals Merleau-Ponty algemeen stelt: “(…) de wereld is universeel vlees” (1964b, p. 
181).43 En aan de andere kant: Merleau-Ponty heeft het ook op allerlei manieren over 
‘mijn vlees’ (ma chair)44 of ‘ons vlees’ (notre chair)45, dat wil zeggen over het vlees van 
het lichaam. Wat er is, geeft hij aan, is iets waar we niet dichterbij kunnen komen 
dan door het te palperen met onze blik. Het zijn dingen waar we niet over kunnen 
dromen ze ooit ‘geheel naakt’ te zien, stelt Merleau-Ponty, “(…) omdat de blik zelf 
ze verhult, ze bekleedt met zijn vlees” (1964b, p. 173).46 Dus de dichtheid van vlees 
is tegelijk iets van het lichaam en de wereld, en daarmee van lichamen onderling.

37 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p.142-171.  

38 Zie onder meer het zojuist aangehaalde citaat: Merleau-Ponty 1964b, p 169.

39 Zie bijvoorbeeld: Merleau-Ponty 1964b, p. 169.

40 Zie bijvoorbeeld: Merleau-Ponty 1964b, p. 175.

41 Zie bijvoorbeeld: Merleau-Ponty 1964b, p. 189.

42 “Entre les couleurs et les visibles prétendus, on retrouverait le tissu qui les double, les soutient, les 
nourrit, et qui, lui, n’est pas chose, mais possibilité, latence et chair des choses.”

43 “(…) le monde est chair universelle.” Overigens wil deze uitspraak – ‘de wereld is universeel vlees’ – 
 niet zeggen dat we het vlees als atomen zouden moeten denken. Daarmee zouden we volgens 

Merleau-Ponty immers vervallen in een vorm van positivisme, wat geen recht doet aan zijn kijk op 
filosofie als metafysische ondervraging van menselijke ervaringen.

44 Zie bijvoorbeeld: Merleau-Ponty 1964b, p. 195.

45 Zie bijvoorbeeld: Merleau-Ponty 1964b, p. 199.

46 “(…) parce que le regard même les enveloppes, les habille de sa chair.”
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Merleau-Ponty benadrukt de diepgaande relatie tussen lichaam en wereld, 
tussen waarnemer en waargenomene. Hiervoor gebruikt hij telkens weer, in ver-
schillende vervoegingen, de uitdrukking: j’en suis. Dat wil zeggen: ‘ik ben er deel 
van’ of ‘ik hoor er van binnen uit bij’. Het lichaam maakt, volgens hem, deel uit van 
de wereld van de dingen. De ziende kan slechts zien, omdat hij van binnen uit bij de 
zichtbare werkelijkheid hoort. In het denken van Merleau-Ponty is dat constitutief 
voor de menselijke ervaring van het zien, het waarnemen. Hij stelt vast: “(...) de 
ziende kan het zichtbare niet bezitten tenzij hij er door bezeten wordt, tenzij hij er 
deel van is (...)” (1964b, p. 177/178).47 Immers, dat bezitten is principieel onmogelijk, 
tenzij degene die ziet ook een van de zichtbare dingen is en in staat is in een enkele 
omkering het zichtbare te zien – “(…) hij die een van hen is” (1964b, p. 178).48 

In een voetnoot bij dit laatste citaat staat: “(…) de Urpräsentierbarkeit dat is 
het vlees” (1964b, p. 178).49 Het lichaam dat waarneemt is onlosmakelijk verbonden 
met de waargenomen wereld. Het ziende, tastende lichaam behoort fundamenteel 
tot de zichtbare, tastbare wereld. Die relatie van waarnemen gaat uit van het vlees, 
dat is de Urpräsentierbarkeit: de oorsprong van de mogelijkheid van iedere presen-
tatie.

Volgens Merleau-Ponty kunnen we nu begrijpen waarom we de dingen zelf 
zien, op hun plaats, waar ze zijn, volgens hun zijn, wat inderdaad meer is dan 
hun waargenomen-zijn – en waarom we er tegelijk van verwijderd zijn door alle 
dichtheid van de blik en het lichaam. Dat kunnen we, omdat deze afstand niet het 
tegenovergestelde is van deze nabijheid. Ze stemmen juist diepgaand overeen, ze 
zijn synoniem aan elkaar. Merleau-Ponty stelt: 

Het is dat de dichtheid van vlees tussen de ziende en het ding constitutief is voor 

de zichtbaarheid van het ding alsook voor de lichamelijkheid van de ziende; 

het is geen obstakel tussen hen, het is hun middel van communicatie. (1964b, 

p. 178)50 

Met andere woorden: het vlees vormt het enige communicatiemiddel tussen het 
ding of de wereld en het lichaam. En dat geldt ook, tussen het ene lichaam en het 
andere lichaam.

47 “(...) celui qui voit ne peut posséder le visible que s’il en est possédé, s’il en est (...).”

48 “(…) lui qui est l’un d’eux.”

49 “(…) l’Urpräsentierbarkeit c’est la chair.” 

50 “C’est que l’épaisseur de chair entre le voyant et la chose est constitutive de sa visibilité à elle comme 
de sa corporéité à lui; ce n’est pas un obstacle entre lui et elle, c’est leur moyen de communication.” 
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Dus als Merleau-Ponty over het vlees spreekt, dan bedoelt hij daarmee niet 
aan antropologie te doen. Dat is het beschrijven van een wereld, waarbij de mens 
centraal staat. Wat hij er daarentegen mee wil zeggen is: “(…) dat het vleselijke zijn 
(...) een prototype van het Zijn is (…)” (1964b, p. 179).51 Ons lichaam is daar weliswaar 
een zeer opmerkelijke variant van, maar de constitutieve paradox ervan ligt reeds 
besloten in al het zichtbare. Ons lichaam wordt gekenmerkt door de schijnbare 
tegenstrijdigheid van het zien en gezien worden, het waarnemen en waargenomen 
worden, zoals geldt voor al het vlees van het zichtbare (chair du visible)52. En met 
dat vlees van het zichtbare doelt Merleau-Ponty op het vleselijk zijn, dat als eerste, 
oorspronkelijke vorm van het Zijn begrepen moet worden.  

Maar waar valt dan nog de grens tussen lichaam en wereld te trekken, als 
het vlees er tussen beide is? Waar is nog de ziende? En waar het zichtbare. Want 
uiteindelijk is de wereld die ik zie niet ‘in’ mijn lichaam. En mijn lichaam is niet ‘in’ 
de zichtbare wereld. Het is, schrijft Merleau-Ponty: “(…) vlees toegepast op een vlees 
(…)” (1964b, p. 182).53 Dus op het niveau van het vlees is er alleen het vlechtwerk, de 
in elkaar grijpende cirkels van lichaam en wereld.

Om het vlees nader te kunnen duiden is volgens Merleau-Ponty de oude term 
‘element’ (élément)54 nodig, in de zin zoals deze werd gebruikt om te spreken van 
water, lucht, aarde en vuur (zie bijvoorbeeld ook: Slatman, 1997; Wambacq, 2006; 
Wambacq, 2008; Fischer, 2010). Dat wil zeggen, zo licht hij toe: in de zin van een 
algemeen ding, ergens halverwege tussen het individu in tijd en ruimte en het idee, 
een soort van vleesgeworden principe dat een stijl van zijn met zich meebrengt, 
waar er ook maar een fragment van zijn is. Merleau-Ponty stelt: “Het vlees is in deze 
zin een ‘element’ van het Zijn” (1964b, p. 184).55 

Ik denk dat dit kernbegrip van het vlees als element van het Zijn, volgens 
de leidende metafoor van dit vierde hoofdstuk in Le visible et l’invisible, goed te 
begrijpen valt als het samenstel van de draden zelf in een vlecht- of een netwerk 
(entrelacs), met een kruisvormige structuur (chiasme). De kanttekening daarbij is, 
dat die draden er dan niet feitelijk zijn, maar als een soort kracht of beweging. Dat 
laatste is ook de betekenis die bijvoorbeeld de Griekse natuurfilosoof Anaximenes 
aan het element lucht als oerstof gaf (vgl. Slatman 1997, p. 284). In het vlees als 

51 “(…) l’être charnel (...) est un prototype de l’Être (…).”

52 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 179.

53 “(…) chair appliquée à une chair (…).” 

54 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 184.

55 “La chair est en ce sens un « élément » de l’Être.”
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netwerk vormt het lichaam een knooppunt, met een vergelijkbare chiastische 
structuur. Er worden immers steeds twee draden in een kruislingse verhouding 
met elkaar verknoopt. Diezelfde dubbeling zien we ook terug in de drie besproken 
metaforen van het lichaam, uit het hoofdstuk ‘L’entrelacs – le chiasme’, respectieve-
lijk: het lichaam als twee bladen, als één concentrische beweging van twee cirkels, 
en als twee spiegels tegenover elkaar. Deze metaforen kunnen worden opgevat als 
verdere verdiepingen van het denken over het lichaam als knooppunt. Verder is 
de wereld, ten opzichte van het enkele lichaam, te beschouwen als de rest van het 
netwerk. En binnen die wereld horen ook de andere lichamen thuis, dat zijn andere 
knooppunten in het netwerk. Het is duidelijk dat de lichamen onderling zo niet los 
van elkaar bestaan. Maar wat is hier dan nog het Zijn, waarvan het vlees het element 
is? Volgens mij is dat het denkbeeld van het netwerk als zodanig, in zijn oneindige 
omvang. Immers, zonder dat beeld als uitgangspunt, is er überhaupt geen lichaam 
als knooppunt in een netwerk denkbaar. En er is ook niet de zo begrepen relatie 
met de wereld of de relatie tussen de lichamen onderling. Uit mijn onderzoek komt 
ook naar voren, dat ‘het Zijn’ (l’Être) in Merleau-Ponty’s denken drie met elkaar 
samenhangende kenmerken heeft: (1) het is een ‘idee’ (idée), zoals het ten grondslag 
ligt aan de opvatting van het vlees als element van het Zijn, (2) het is ‘onzichtbaar’ 
(invisible), en (3) het staat voor een dieperliggende eenheid. Dat werk ik in het derde 
en laatste deel van deze paragraaf verder uit. Nu richt ik me echter eerst nog op een 
laatste aspect van Merleau-Ponty’s notie van het vlees.

Met het beeld van het netwerk voor ogen, valt Merleau-Ponty’s verdere toe-
lichting op het kernbegrip van het vlees, volgens mij, beter te volgen. Want, zo 
benadrukt hij nogmaals, het vlees als element van het Zijn is geen feit of som van 
feiten. En toch is het gehecht aan een plaats en een tijd. Meer nog: het is inauguratie 
van het ‘waar’ en het ‘wanneer’, mogelijkheid en voorwaarde van het feit, volgens 
Merleau-Ponty in één woord: ‘facticiteit’ (facticité)56. Dat wat maakt dat het feit een 
feit is. En tegelijk, dat wat maakt dat de feiten betekenis hebben, zich in delen plaat-
sen rond ‘iets’. Een aantal pagina’s verder herhaalt Merleau-Ponty zijn punt nog 
een keer: “We moeten het vlees denken, niet vertrekkend van substanties, lichaam 
en geest, want dan zou het de vereniging van contradicties zijn, maar, zoals we 
zeiden, als element, concreet embleem van een algemene manier van zijn” (1964b, 
p. 193/194).57 Daarom ook benadrukt Slatman (1997): “Als Merleau-Ponty stelt dat 

56 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 184.

57 “Il faut penser la chair, non pas à partit des substances, corps et esprit, car alors elle serait l’union 
de contradictoires, mais, disions-nous, comme élement, emblème concret d’une manière d’être 
générale.”
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het vlees een element van het Zijn is, dan betekent dat dat het vlees de essentie van 
al hetgeen dat is bepaalt” (p. 284).

Aldus vormt het vlees voor Merleau-Ponty een ‘ultieme notie’ (notion dernière). 
Dat geldt voor zijn doordenking van de relatie tussen lichaam en wereld en tegelijk 
voor de mogelijkheid van intercorporaliteit. Daarbij is tevens duidelijk geworden 
dat het vlees een element van het Zijn is. Het aanduiden ervan roept nog de vraag 
op wat Merleau-Ponty dan precies onder ‘het Zijn’ zelf verstaat, waar ik zo meteen 
verder op inga. Maar eerst wil ik laten zien hoe met deze notie van het vlees onze 
kennis van een specifiek fenomeen van intercorporaliteit binnen de danskunst-
praktijk verrijkt zou kunnen worden.

Het fenomeen waar ik op doel is het zogenoemde unisono dansen. Dat is in allerlei 
danswerk te zien. Het komt veel voor in het klassieke ballet, maar ook in andere 
dansgenres zoals de moderne dans, de urban dance of de meer conceptuele dans. 
Het Italiaanse woord ‘unisono’ is afgeleid van het Latijn unus [één] en sonus [klank, 
geluid, toon, stem], en betekent letterlijk: gelijkluidend of eenstemmig (Van Veen 
& Van der Sijs, 1997). Oorspronkelijk betreft het een muziekterm, waarmee wordt 
aangeduid dat verschillende muzikale stemmen of instrumenten dezelfde toon 
produceren. De term wordt echter ook gebruikt in de danskunst. Unisono dansen 
betekent dan dat alle dansers tegelijkertijd en op dezelfde manier dansen of een 
dansfrase uitvoeren. Natuurlijk gaat dat ook uit van het eigen karakter van iedere 
individuele danser, maar de nadruk ligt op de eenheid van de groep. De groep is 
leidend. Ik denk nu dat een dansfrase waarin unisono gedanst wordt, op een beteke-
nisvolle manier kan worden geduid met Merleau-Ponty’s kernbegrip van het vlees. 
Als we dat doen, dan vormen de verschillende dansers als het ware een onderling 
netwerk, dat feitelijk onzichtbaar is, maar wel voelbaar voor de dansers. De dansers 
bewegen zich in vastgestelde posities ten opzichte van elkaar in de ruimte. Soms 
houden ze elkaar vast of raken ze elkaar aan, of soms kijken en luisteren ze alleen. 
Daarbij vormt ieder danserslichaam een knooppunt in het betreffende netwerk. 
En in ieder knooppunt vindt tegelijkertijd dezelfde beweging plaats. Er doet zich 
een eenheid van lichamen voor, die in eerste instantie mogelijk is geworden door 
het daaraan ten grondslag liggende denkbeeld van eenheid bij de choreograaf. Dat 
denkbeeld van eenheid heeft al snel iets weg van de idee van een soort bewegend 
netwerk van danserslichamen onderling. In de realisatie ervan zijn de lichamen 
aan elkaar en aan dat denkbeeld gespiegeld.
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DE NIET-IDENTIEKE EENHEID VAN HET ZIJN
Maar wat is nu de betekenis van ‘het Zijn’ (l’Être) in Le visible et l’invisible, met het oog 
op het vraagstuk van intercorporaliteit? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. 
In zijn metafysische benadering bezigt Merleau-Ponty een gecomprimeerde, com-
plexe en metaforische schrijfwijze. Bovendien komt de term ‘Zijn’ in het hoofdstuk 
‘L’entrelacs – le chiasme’ nauwelijks voor. Ik probeer me het Zijn echter zo concreet 
mogelijk voor te stellen en geef de belangrijkste kenmerken ervan, volgens mijn 
interpretatie van dat hoofdstuk. Die kenmerken hangen onderling samen.

Een eerste kenmerk van het Zijn is dat het uiteindelijk als ‘idee’ (idée) be-
grepen moet worden. Met het eerste zien, het eerste contact, het eerste plezier, 
is er een inwijding, dat is het openen van een dimensie die nooit meer gesloten 
kan worden. Er is de instelling van een niveau in termen waarvan iedere andere 
ervaring voortaan gesitueerd wordt. Merleau-Ponty schrijft hierover: 

Het idee is dit niveau, deze dimensie, dus niet een feitelijk onzichtbaar iets, 

zoals een object verborgen achter een ander, en niet een absoluut onzichtbaar 

iets, wat niets te maken zou hebben met het zichtbare, maar het onzichtbare 

van deze wereld, dat wat hem [de wereld] bewoont, hem ondersteunt en hem 

zichtbaar maakt, zijn innerlijke en eigen mogelijkheid, het Zijn van dit zijnde. 

(1964b, p. 198)58 

Het Zijn is zo’n idee, als een uitdrukking van het denken of de ‘geest’.59 En dat is ook 
waar het in de filosofie in zekere zin om draait, stelt Merleau-Ponty, te weten: “(…) 
een uitdrukking van de ervaring door de ervaring (...)” (1964b, p. 203).60

Een tweede kenmerk van het Zijn is dat het ‘onzichtbaar’ (invisible) is. Het 
Zijn valt samen met de term van het ‘onzichtbare’ in de titel van het boek Le visible 
et l’invisible. Enerzijds is er het zichtbare, dat is de wereld van de verschijnselen of 
ervaringen, waar de mens deel van uitmaakt. En anderzijds is er het onzichtbare, 

58 “L’idée est ce niveau, cette dimension, non pas donc un invisible de fait, comme un objet caché 
derrière un autre, et non pas un invisible absolu, qui n’aurait rien à faire avec le visible, mais l’invisible 
de ce monde, celui qui l’habite, le soutient et le rend visible, sa possibilité intérieure et propre, l‘Être 
de cet étant.” 

59 De tweedeling in de titel van Le visible et l’invisible – ‘Het zichtbare en het onzichtbare’ – vertoont 
volgens mij ook een duidelijke analogie met de tweedeling in Merleau-Ponty’s kunstessay L’Œil et 
l’Esprit (1964a) – ‘Het oog en de geest’ –, dat hij vlak voor zijn dood in 1964 heeft afgerond. Dit behoeft 
echter nader onderzoek. Van genoemd essay is ook een Nederlandse vertaling beschikbaar: Merleau-
Ponty, M. (1996). Oog en geest. Een filosofisch essay over de waarneming in de kunst. (R. Vlasblom, vert.). 
Baarn, Nederland: Ambo.

60 “(…) une expression de l’experience par l’expérience (...).” 
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dat wil zeggen: het Zijn, zoals het de vervlochtenheid van lichaam en wereld, van 
lichaam en lichaam eerst mogelijk maakt. Weliswaar maakt Merleau-Ponty geen 
scherp onderscheid tussen het zichtbare en het onzichtbare, in zijn werk vervlecht 
hij ze voortdurend met elkaar. Maar, zo schrijft hij ook: “Datgene wat men iets zicht-
baars noemt, dat is (...), een kwaliteit die zwanger is van een weefsel, de oppervlakte 
van een diepte, een insnede in het massieve zijn, een korrel of deeltje gedragen door 
een golf van Zijn” (1964b, p. 180).61 Merleau-Ponty begrijpt het Zijn als het onzicht-
bare van deze wereld, als dat wat de wereld tegelijk ook zichtbaar maakt. Daarbij 
worden de zichtbare zijnden van de wereld, korrels en deeltjes incluis, gedragen 
door een golf van Zijn. Maar die golf van Zijn, het Zijn zelf, die is dus onzichtbaar. 

Het derde, voor mijn onderzoek belangrijkste kenmerk van het Zijn is, dat 
Merleau-Ponty er uiteindelijk naar neigt het vooral als een ‘eenheid’ te denken.62 
Die noem ik, geïnspireerd door Wambacq (2008), een ‘niet-identieke eenheid’. 
Weliswaar benadrukt Wambacq in haar artikel ‘het differentiële gehalte van Mer-
leau-Ponty’s ontologie’. Maar zij wijst ook op ‘de niet-identieke eenheid van la chair’ 
(2008, p. 482-486). De latere Merleau-Ponty houdt er wel ‘differentiële aspiraties’ 
(2008, p. 479) op na, maar dat is nog “(…) geen garantie voor het creëren van een 
differentieel zijn” (2008, p. 484). En na haar uitleg hierover, concludeert Wambacq 
zelf: “Het voorgaande kan dan ook niet als een bewijs van meervoudigheid van la 
chair worden beschouwd” (2008, p. 484). Ze stelt vast dat de tekstuele evidentie 
voor het meervoudige karakter van la chair zelfs veelal schaars is. Maar, schrijft ze: 
“Waar Merleau-Ponty wel veel aandacht aan besteedt, is de specifieke eenheid van 
la chair” (2008, p. 484). 

Merleau-Ponty’s denken van het Zijn kent, volgens mij, twee tegenstrijdige 
tendensen. Met de notie van het Zijn in Le visible et l’invisible houdt hij namelijk 
het midden tussen twee denkposities. Aan de ene kant is er het ‘niet-identieke’: 
Merleau-Ponty omschrijft het Zijn soms nog in termen van dualisaties, zoals in 
zijn vroegere hoofdwerk Phénoménologie de la perception, of soms in termen 
van meervoudigheid. In dat laatste geval kan dan gesproken worden van ‘het diffe-
rentiële gehalte van Merleau-Ponty’s ontologie’ (Wambacq, 2008). Aan de andere 
kant is er de ‘eenheid’: Merleau-Ponty is in zijn latere hoofdwerk op zoek naar een 

61 “Ce qu’on appelle un visible (...) une qualité prégnante d’une texture, la surface d’une profondeur, une 
coupe sur un être massif, un grain ou corpuscule porté par une onde de l’Être.” 

62 Net als Heidegger, richt Merleau-Ponty zich in latere werk op de vraag naar het Zijn. Zo schrijft 
Slatman (1997): “Als Merleau-Ponty in zijn late werk aangeeft dat zijn fenomenologie een ontologie 
van het ongetemde Zijn moet zijn, dan sluit hij zich daar onmiskenbaar aan bij Heideggers intentie 
om de vraag naar het Zijn opnieuw uit te werken” (p. 279). Ik denk echter dat er een duidelijk verschil 
is met de bekende ‘ontologische differentie’ van Heidegger in zijn hoofdwerk Sein und Zeit (1927) en 
diens latere werken, waarbij het Zijn juist differentie bij de zijnden inbrengt.
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dieperliggende eenheid, die ten grondslag ligt aan de relatie tussen lichaam en 
wereld en tussen lichamen onderling. Die zoektocht brengt hem bij de noties van 
het vlees en het Zijn. Kwant concludeert dan ook over Merleau-Ponty’s latere werk: 
“Het aspect van eenheid prevaleert boven het aspect van dualiteit” (1968, p. 57). 

Nu schrijft Merleau-Ponty nergens expliciet over de eenheid van het Zijn. 
Maar van het vlees weten we, dat het een element van het Zijn is. En bij dat vlees 
benadrukt Merleau-Ponty: “Het vlees (dat van de wereld of het mijne) is geen 
contingentie, geen chaos, maar weefsel dat tot zichzelf terugkeert en aan zichzelf 
behoort” (1964b, p. 192).63 Niet contingentie of chaos vormen de laatste waarheid 
in het denken van Merleau-Ponty, maar het vlees als element van het Zijn. Want, 
zo stelt hij vast: “(…) de wereld is universeel vlees” (1964b, p. 181).64 En wereld en 
lichaam zijn, aldus Merleau-Ponty, als “(…) vlees toegepast op een vlees (…)” (1964b, 
p. 182).65 Dus als het vlees al als eenheid gedacht wordt, dan geldt dit tevens voor het 
daaraan ten grondslag liggende, onzichtbare idee van het Zijn. 

Tot besluit: met zijn notie van het ‘vlees’ als element van het Zijn geeft Merleau-Pon-
ty, naar eigen zeggen, een metafysische onderbouwing voor de mogelijkheid van 
intercorporaliteit. Daarbij blijkt hij het Zijn als een overwegend onzichtbaar idee 
en als niet-identieke eenheid te denken. Om die reden kan ook intercorporaliteit 
bij hem uiteindelijk op die manier worden opgevat: als een niet-identieke eenheid. 
Twee zaken zijn bij deze vaststelling nog van belang.

Ten eerste stopt Merleau-Ponty’s filosofische onderzoek naar intercorporaliteit 
bij een soort of/of-denken. Op het diepste niveau van het Zijn vormen de lichamen 
onderling een eenheid. Maar binnen die eenheid zijn ze niet aan elkaar gelijk, ze 
verschillen van elkaar. Daarmee houdt Merleau-Ponty in zijn denken tegelijk ook 
vast aan de ‘relatie’ of betrekking tussen de lichamen. Die twee denkwijzen staan 
hier echter op gespannen voet met elkaar, want: ofwel, Merleau-Ponty zet in zijn 
denken in op de ‘eenheid’ van het Zijn, als uiteindelijke grondslag van intercorpo-
raliteit. Ofwel hij probeert, binnen die vermeende eenheid, vast te houden aan het 
‘niet-identieke’, de dualiteit of de verschillen tussen lichamen onderling.66 

63 “La chair (celle du monde ou la mienne) n’est pas contingence, chaos, mais texture qui revient en soi 
et convient à soi-même.” 

64 “(…) le monde est chair universelle.” 

65 “(…) chair appliquée à une chair (…).” 

66 Je zou ook kunnen zeggen dat de beide tendensen in Merleau-Ponty’s filosofie van intercorporaliteit 
een vorm van eenheidsdenken betreffen, maar dan op verschillende aggregatieniveaus. Volgens een 
dergelijke uitleg geldt dan het volgende: ofwel er is de eenheid van de lichamen onderling; ofwel er zijn 
de eenheden van de vele verschillende lichamen, binnen de eenheid van de onderlinge lichamen. Ook 
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Ten tweede kan worden vastgesteld, dat Merleau-Ponty’s invulling van het 
begrip intercorporaliteit vooral tendeert naar een eenheidsdenken. Hij zoekt naar 
een dieperliggende eenheid van de relatie tussen lichaam en wereld en die tussen 
lichamen onderling. En hij vindt de notie van het vlees en het Zijn als grondslag 
daarvan. Maar: daardoor komen de cruciale verschillen tussen de lichamen onder-
ling uiteindelijk onvoldoende tot hun recht. Merleau-Ponty heeft het begrip inter-
corporaliteit helaas niet verder kunnen uitwerken en Le visible et l’invisible stamt al 
uit 1964, nog voor de opkomst van het differentiedenken in het laatste kwart van 
de twintigste eeuw. De vraag waar het hier, volgens mij, echter om draait is, hoe 
de spanning tussen eenheid en veelheid of verschil tegelijk gedacht moet worden. 
Met andere woorden: hoe kan een of/of-denken, worden ‘omgedacht’ naar een en/
en-denken? Ik kom daar in het volgende hoofdstuk uitgebreid op terug.

3.5 CONCLUSIE: ALS TWEE SPIEGELS TEGEN OVER ELKAAR

In dit hoofdstuk heb ik een literatuurstudie gedaan naar het vraagstuk van intercor-
poraliteit, in de context van de hedendaagse danskunstpraktijk, vanuit het filosofi-
sche perspectief van Merleau-Ponty in zijn latere ‘hoofdwerk in wording’ Le visible et 
l’invisible (1964b). Dat levert een aantal relevante inzichten op voor mijn onderzoek 
als geheel. In deze laatste paragraaf presenteer ik de conclusie, te beginnen met een 
korte samenvatting van de hoofdbevindingen. 

De belangrijkste bevindingen van de literatuurstudie naar Merleau-Ponty’s 
denkbeelden van de relatie tussen lichamen, met het oog op de danskunst, zijn de 
volgende:

1. Merleau-Ponty kan binnen de westerse filosofie worden beschouwd als 
grondlegger van een relationele filosofie van het menselijk lichaam. In zijn werk 
doordenkt hij de relatie tussen lichaam en wereld op een fundamenteel niveau. Hij 
biedt een diep relationeel perspectief op het menselijk lichaam, waarvoor hij onder 
meer de metafoor inzet van twee spiegels tegenover elkaar. Bij twee spiegels tegen-
over elkaar geldt als het ware een oneindig over en weer in elkaar spiegelen. Niet 

op het niveau van het enkele lichaam speelt immers de vraag naar eenheid en veelheid of differentie. 
Vanwege de focus in mijn onderzoek op de relatie tussen lichamen (in meervoud), kies ik er echter 
voor deze aanpalende kwestie hier niet verder te analyseren.
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de spiegels op zichzelf doen er dan in eerste instantie toe, maar hun wederzijdse 
spiegeling. De relatie is hier voor Merleau-Ponty primordiaal.

2. Merleau-Ponty wijst ons op de mogelijkheid van intercorporaliteit. Hij is 
ook degene die deze term heeft gemunt. In zijn filosofische uitleg van intercorpo-
raliteit maakt hij duidelijk dat er een diepgaande verbondenheid tussen mensen 
op lichamelijk niveau is. Wat voor de relatie tussen lichaam en wereld geldt, is 
volgens hem ook cruciaal in de relatie tussen lichamen onderling: ze zijn met 
elkaar vervlochten. Aldus geldt ook voor intercorporaliteit de metafoor van twee 
spiegels tegen over elkaar.

3. Merleau-Ponty geeft een metafysische onderbouwing van intercorporaliteit 
in termen van het vlees en de niet-identieke eenheid van het Zijn. Hij introduceert 
het vlees als een ultieme notie, waarmee hij de verbondenheid van lichaam en 
wereld – en daarmee van lichaam en lichaam – verder wil onderbouwen. Het vlees 
blijkt hij vervolgens op te vatten als element van het Zijn. Daarmee kiest hij, naar 
eigen zeggen, voor een metafysische benadering. Merleau-Ponty begrijpt het Zijn, 
zo wordt duidelijk, als een vooral onzichtbaar idee en een niet-identieke eenheid. 
Daarmee stopt zijn filosofie van intercorporaliteit echter bij een soort of/of-denken. 
In zijn denken over de relatie tussen lichamen blijken zich namelijk twee met 
elkaar tegenstrijdige tendensen voor te doen, die in hun onderlinge verhouding 
niet verder doordacht zijn. Want: enerzijds is er het ‘niet-identieke’ in zijn denken, 
het verschil of de differentie tussen de lichamen in hun onderlinge relatie. Maar 
anderzijds tendeert Merleau-Ponty met het begrip intercorporaliteit ook naar het 
denken van een ‘eenheid’. Bovendien blijkt de laatstgenoemde tendens van het een-
heidsdenken meer dominant te zijn, waardoor de verschillen tussen de lichamen 
uiteindelijk onvoldoende recht worden gedaan.

Op grond van genoemde bevindingen is de conclusie van dit hoofdstuk, dat er 
hoe dan ook een diepe lichamelijke verbondenheid in de context van de hedendaagse 
danskunstpraktijk is. 

Vanuit het filosofische perspectief van Merleau-Ponty kan de relatie tussen 
lichamen worden begrepen in termen van intercorporaliteit. Daarbij is de moge-
lijkheid van intercorporaliteit gegeven met zijn notie van het vlees. Dat vlees is op 
zijn beurt een element van het Zijn. En het Zijn, zo heb ik duidelijk gemaakt, kan 
nader worden geduid als een niet-identieke eenheid. Dit laatste betekent dat ook 
intercorporaliteit uiteindelijk kan worden opgevat als een niet-identieke eenheid. 
Waar Merleau-Ponty aldus op wijst is de diepgaande verbondenheid tussen mensen 
op een lichamelijk niveau. Die lichamelijke verbondenheid geldt volgens hem in 
het algemeen en daarmee vanzelf ook voor de danskunst, op het meest fundamen-
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tele, primordiale niveau. Er is een lichamelijk bij elkaar horen, wat bij uitstek in 
danskunst voor het voetlicht komt. Daarbij is intercorporaliteit in de hedendaagse 
danskunst: zoals twee spiegels tegenover elkaar.

Dat is de conclusie in meer algemene zin. Maar hoe kun je vanuit het perspec-
tief van Merleau-Ponty nu anders naar de danskunstpraktijk kijken? Wat levert zijn 
denken meer concreet op? Volgens mij is dat vooral een andere kijk op het unisono 
dansen in de praktijk van de danskunst. Unisono dansen komt in alle dansgenres 
voor, in klassiek ballet, moderne dans, urban dance en ook meer conceptuele dans. 
Het is echter vooral te zien in het klassieke ballet, waarbij het corps de ballet in dat 
geval een prominente rol speelt. Voorbeelden daarvan zijn de zwanenscènes in 
Het Zwanenmeer, een ballet dat wereldwijd bekendheid verwierf door de versie uit 
1895 van de choreografen Lev Ivánov en Marius Petipa op muziek van Pjotr Iljitsj 
Tsjaikovski. Of een ander beroemd voorbeeld: de ritmische, pulserende groepsscè-
nes in Le sacre du printemps, een ballet van Serge Diaghilevs Ballets Russes, waarin 
volgens een soort prehistorisch ritueel aan het begin van de lente een maagd wordt 
geofferd.67 Een enkeling wordt door de groep ter dood gebracht. De choreografie 
van dit werk uit 1913 is van de Russische danser Vaslav Nijinski, op de muziek van 
zijn landgenoot Igor Stravinski. Bij een dergelijk unisono dansen, in Het Zwa-
nenmeer, de Sacre, of ook allerlei meer hedendaags werk, krijgen Merleau-Ponty’s 
noties van het vlees en de niet-identieke eenheid van het Zijn ineens concretere 
betekenis. De dansers voeren tegelijkertijd dezelfde bewegingen uit, hun lichamen 
zijn gelijkgestemd. In het unisono dansen is het tegelijk zijn van dat ene lichaam 
van de groep dominant. En de individuele danserslichamen zijn als spiegels ten 
opzichte van elkaar.68

Maar wat vertellen de choreografen hierover? In algemene zin is er op het punt 
van de diepe lichamelijke verbondenheid duidelijk overeenstemming tussen het 
denken van de latere Merleau-Ponty en hun filosofische verhalen. In hoofdstuk 2 
komt immers naar voren dat intercorporaliteit in de danskunst volgens alle dertien 
choreografen in Nederland hoe dan ook met lichamelijke verbondenheid te maken 
heeft (in verschillende modaliteiten). Daarbij is wat ze over die verbondenheid 
vertellen niet zozeer neutraal, als wel waardegeladen. In het betreffende hoofdstuk 
gaf ik drie voorbeelden, uitgaande van de verhalen van respectievelijk: Hans van 

67 Le sacre du printemps is meer aards, of misschien wel ‘vleziger’, dan Het Zwanenmeer en daarom als 
voorbeeld wellicht passender bij het denken van Merleau-Ponty. De focus bij de voorbeelden ligt 
echter op het unisono dansen als zodanig.  

68 Het zou interessant zijn om vanuit dit gezichtspunt ook de betekenis van de spiegel in de dansstudio, 
met name bij het klassiek ballet, te onderzoeken.
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Manen, Conny Janssen en Nicole Beutler. Volgens Van Manen gaat danskunst 
altijd over relaties tussen mensen, die bovendien vooral lichamelijk van aard zijn. 
Hij maakt duidelijk dat er niets lichamelijker is dan de danskunst. Voor Janssen 
zijn de relaties tussen mensen eveneens cruciaal in haar werk, waarbij het erom 
gaat hoe die relaties fysiek tot uitdrukking komen. En Beutler, tot slot, stelt dat 
lichamelijke verbondenheid in de danskunst evident is. Zij geeft aan dat dansers 
kunnen samengaan in een zelfde beweging, dat ze één groot lichaam op het podium 
kunnen zijn. Dansers kunnen zich overgeven aan de massa, waarbij de individuele 
beslissing een zacht moment wordt. Ook de resultaten van het op (dans)kunst 
gebaseerde, narratieve onderzoek naar de alledaagse filosofische verhalen van de 
dertien choreografen laten dus zien, dat er hoe dan ook sprake is van lichamelijke 
verbondenheid. 

Meer specifiek geldt, dat de overlap tussen het (niet-identieke) eenheidsden-
ken van Merleau-Ponty en het filosofische verhaal van choreograaf Van Dantzig het 
grootst is. Want hoewel Van Dantzig ook ruimte laat voor de individuele verschillen, 
komt het ideaal van eenwording met de ander bij hem het meest nadrukkelijk naar 
voren. Daarbij neemt hij, naar eigen zeggen, een tussenpositie in tussen klassiek 
ballet en moderne dans. In het klassieke ballet is de groep over het algemeen be-
langrijker dan het individu. Dat geldt volgens hem voor het corps de ballet, maar 
ook voor de verhouding van corps de ballet en solisten. In de moderne dans is het 
meestal juist omgekeerd: het individu is dan belangrijker dan de groep. Er wordt 
vooral gezocht naar de persoonlijke inbreng en de creativiteit van de dansers. Met 
hun bewegende lichamen mogen ze aardsheid en imperfectie tonen. Voor Van 
Dantzig vormen de Russen het ideaal, omdat ze het beste van beide werelden 
combineren. Ze hebben een fantastische techniek, maar leggen daar ook emotie 
en persoonlijkheid in. Soms fungeren lichamen onderling namelijk als ‘schroefjes 
in een machine’, waarbij de realiteit hem gebiedt te zeggen dat dit bij het klassiek 
ballet kan voorkomen. Maar soms gebeurt er ook iets anders, wat vooral de Russen 
laten zien. En precies dat is, wat intercorporaliteit in de danskunst volgens van 
Dantzig idealiter is: het als één lichaam ademen.

Bovenstaande onderzoeksresultaten hebben volgens mij implicaties voor de verdere 
theorieontwikkeling over intercorporaliteit in de hedendaagse danskunstpraktijk. 
Ik bedoel dan het volgende:

1. Mijn voorstel is om bij de theorieontwikkeling over de kwestie van inter-
corporaliteit in de hedendaagse danskunstpraktijk van Merleau-Ponty’s filosofisch 
perspectief over te nemen, dat er een diepgaande verbondenheid is tussen mensen 
op het lichamelijke niveau. Die lichamelijke verbondenheid geldt in het algemeen 
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en daarmee even zo goed voor intercorporaliteit in de context van danskunstprak-
tijk. Daarmee vormt Merleau-Ponty’s filosofie van de intercorporaliteit dus een 
bevestiging en verdere verdieping van de alledaagse filosofische verhalen van de 
choreografen uit de praktijk van de danskunst. Of ook omgekeerd: de verhalen uit 
de danskunstpraktijk bevestigen Merleau-Ponty’s denken in termen van intercor-
poraliteit als een diepgaande lichamelijke verbondenheid. 

2. Bij de theorieontwikkeling over het fundamentele vraagstuk van inter-
corporaliteit in de hedendaagse danskunst is het van belang om een ontologische 
benadering te verdisconteren. In filosofische termen betekent dit dat er altijd ook 
over het Zijn – of wat mij betreft liever met kleine letter: het zijn – moet worden 
nagedacht. In geval van Merleau-Ponty gaat het dan om de vraag naar het Zijn 
van het lichamelijke, inclusief die van de relatie tussen lichamen onderling. In 
zijn filosofie richt hij zich nadrukkelijk op het lichaam. Tegelijk is echter duidelijk 
geworden dat Merleau-Ponty het Zijn als ‘idee’ (idée) opvat. Dit brengt met zich mee 
dat de materialiteit van het lichaam, en daarmee het lichaam zelf, uiteindelijk uit 
beeld verdwijnt (ik kom daar zo nog op terug). In het vervolg van mijn proefschrift 
wil ik juist het materiële aspect van intercorporaliteit expliciet thematiseren. Waar 
het me namelijk om gaat is in en door het denken de materialiteit van de lichamen 
onderling in de danskunst zo dicht mogelijk te benaderen. Daarmee doel ik op 
hun geleefde, vlezige, materiële samen-zijn. In algemene zin, wordt er zonder 
het nadrukkelijk betrekken van dat materiële aspect volgens mij voorbij gegaan 
aan relevante ontologische vooronderstellingen, zoals die aan ieder denken van de 
relaties tussen lichamen ten grondslag liggen. Een ontologie van intercorporaliteit 
gaat altijd ook over materie. En meer specifiek geldt, dat de typische, materiële 
zijnswijze van intercorporaliteit in de context van de danskunst zo over het hoofd 
wordt gezien. Dat beschouw ik als een filosofische tekortkoming van elke funda-
mentele doordenking van dit vraagstuk. Bij het ontwikkelen van een filosofie van 
lichamelijke verbondenheid moeten een beschrijving en analyse van het materiële 
aspect van intercorporaliteit op het ontologische niveau, volgens mij deel uitmaken 
van het onderzoek. Dat aspect is nu nog onderbelicht. Maar er is wel een eerste stap 
gezet met het ontologische onderzoek naar de relatie tussen lichamen onderling 
vanuit het filosofische perspectief van Merleau-Ponty.

3. In aansluiting op het werk van Merleau-Ponty, dient er bij de verdere 
theorieontwikkeling over intercorporaliteit in de context van de hedendaagse 
danskunstpraktijk volgens mij te worden bijgedragen aan de oplossing van een in-
gewikkeld filosofisch probleem. Dat is het probleem van het denken in termen van 
eenheid en/of veelheid van lichamen. En Merleau-Ponty’s filosofische perspectief 
voorziet hier onvoldoende in. Ik licht dit punt verder toe.
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Nogmaals: Merleau-Ponty blijkt intercorporaliteit in zijn latere filosofie uiteindelijk 
vooral in termen van een soort eenheid van lichamen te denken. Immers, in zijn 
denken over deze kwestie gaat hij uit van de ontologische notie van ‘het vlees’ en 
de daaraan ten grondslag liggende niet-identieke eenheid van het Zijn. Er spelen 
twee tegenstrijdige tendensen in zijn filosofie, het niet-identieke en de eenheid. 
Daarbij houdt hij het midden tussen beide posities, als een soort of/of-denken. Van 
die beide tendensen blijkt het denken van de relatie tussen lichamen als eenheid 
uiteindelijk de meest dominante te zijn. Om die reden kan het filosofische perspec-
tief van de latere Merleau-Ponty op intercorporaliteit worden begrepen als een vorm 
van eenheidsdenken of monisme. 

Dat is ook precies de kritiek die de hedendaagse Franse filosoof Nancy her-
haaldelijk uit aan het adres van Merleau-Ponty.69 (In het volgende hoofdstuk 4 staat 
diens denken dan ook centraal.) Zo schrijft Nancy over deze en andere filosofische 
perspectieven op het lichaam in zijn boek Corpus (2006a):

De specifieke filosofische perspectieven veranderen geen grote dingen: dualis-

me van de ‘ziel’ en van het ‘lichaam’ [Descartes], het monisme van het ‘vlees’ 

[Merleau-Ponty], culturele of psychoanalytische symbolismen van de lichamen 

[o.a. Freud], altijd is het lichaam gestructureerd als een terugkeer naar de zin. 

(p. 61)70 

Dergelijke filosofische perspectieven, van Descartes, Merleau-Ponty of Freud, 
vertegenwoordigen volgens Nancy een bepaalde structuur van denken over het 
lichaam. Maar, zo legt hij uit: het daaraan verbonden ‘zingevende lichaam’ (corps 
signifiant) stopt op deze manier, in deze structuur of in deze houding, nooit zichzelf 
te construeren. En dat brengt bij uitstek een contradictie teweeg, ook in geval van 
Merleau-Ponty’s filosofische perspectief. Het is namelijk een denkwijze die zoda-
nig gestructureerd is, dat het leidt tot een ‘terugkeer naar de zin’. Die terugkeer naar 
zin, schrijft Nancy in zijn tekst ‘De l’âme’ (2006b, p. 117), krijgt in de analyses van 
Merleau-Ponty zijn beslag als: ‘terugkeer naar een primaire interioriteit’, dat wil 
zeggen: naar een primaire inwendigheid. Een dergelijke terugkeer naar de zin, ver-
volgt Nancy zijn verklaring in Corpus, gaat echter gepaard met ‘ontlichamelijking’, 
een ‘uittreding uit het lichaam’ (décorporation). In Merleau-Ponty’s ‘monisme van 

69  Zie bijvoorbeeld: Corpus (2006a, p. 20, 61, 66), ‘De l’âme’ (2006b, p. 117), ‘Befremdliche Fremdkörper’ 
(2010a, p. 46-47).

70 “Les perspectives philosophiques particulières n’y changent pas grand-chose: dualisme de l’« âme » 
et du « corps », monisme de la « chair », symboliques culturelles ou psychanalytiques des corps, 
toujours le corps est structuré comme un renvoi au sens.”
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het vlees’ wordt het lichaam – en daarmee: intercorporaliteit – als het ware met 
‘zingeving’ van binnenuit overladen, wat volgens Nancy leidt tot: “(…) de absolute 
contradictie van niet lichaam te kunnen zijn zonder het [lichaam] van een geest te 
zijn, die het van het lichaam ontdoet” (2006a, p. 62).71 

In Merleau-Ponty’s filosofische perspectief op intercorporaliteit doen zich 
feitelijk zo  niet een, maar twee met elkaar samenhangende problemen voor. Ten 
eerste blijkt de geest uiteindelijk de dominantere positie in te nemen, wat ten koste 
gaat van de plaats van het lichaam of de materie in zijn denken. Nancy maakt dit 
duidelijk in bovengenoemde kritiek. Er blijkt daarmee sprake te zijn van een vorm 
van idealisme (versus realisme of materialisme), in de filosofische zin. Ten twee-
de: die dominantie van de geest gaat in Merleau-Ponty’s filosofie, zoals al eerder 
aangegeven, uiteindelijk gepaard met het denken van intercorporaliteit als een 
(niet-identiek) eenheid. Nancy spreekt in dit licht van een ‘monisme van het vlees’. 
Alleen door het lichaam van een geest te zijn, is het mogelijk om intercorporaliteit 
in termen van het vlees en als (niet-identieke) eenheid van het Zijn te denken. Want: 
hoe anders kan het vlees als ultieme notie worden voorondersteld? Hoe kunnen 
de grenzen van dat Zijn dan worden bepaald? Of hoe komt die samenhangende 
eenheid anders tot stand? Dat is alleen door de werkzaamheid van de menselijke 
geest, of liever: door Merleau-Ponty’s fundamentele vertrouwen daarin. Dus die 
eenheid wordt door de mens zelf, in dit geval Merleau-Ponty (en degenen die hem 
volgen), geconstrueerd. Maar uiteindelijk ontsnappen onze materiële lichamen 
altijd ook aan de activiteit van de geest. Daarom kan intercorporaliteit nooit als 
eenheid zonder meer worden gevat. Er is immers altijd de veelheid of het verschil 
van de materiële lichamen onderling, een ‘rest’ van het denken, die in een filosofie 
van intercorporaliteit paradoxalerwijs moet zijn inbegrepen. 

Ik denk dat er twee filosofische grondposities mogelijk zijn: een traditionele 
identiteitsfilosofische en een meer vernieuwende differentiefilosofische ontologie. 
Een identiteitsfilosofische benadering van de werkelijkheid gaat in de kern uit van 
de eenheid of ‘hetzelfde’ zijn van de dingen. Een differentiefilosofische benadering 
heeft als vertrekpunt van denken de veelheid of het ‘verschil’ van de dingen. Die 
verschillen kunnen bovendien niet in een eenheid worden opgelost. Mijn voorstel 
voor de verdere ontwikkeling van een filosofie van lichamelijke verbondenheid in 
de hedendaagse danskunst is nu om de differentiefilosofische benadering in het 
vervolg leidend te laten zijn. Zojuist heb ik uitgelegd welke filosofische problemen 
Merleau-Ponty’s benadering van intercorporaliteit met zich meebrengt. En een 
doorslaggevende reden voor de keus van een differentiefilosofische benadering is 

71 “(…) l’absolue contradiction de ne pas pouvoir être corps sans l’être d’un esprit, qui le désincorpore.” 
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er in gelegen dat de filosofie (en ook de wetenschap, enzovoort) als activiteit van de 
geest uiteindelijk ontoereikend is om de werkelijkheid te vatten. De mens is geen 
middelpunt van de wereld. 

Er spelen ook nog twee andere problemen bij Merleau-Ponty’s filosofische per-
spectief: zijn denken van intercorporaliteit is namelijk onuitgewerkt gebleven. En 
hij heeft de notie van ‘intercorporaliteit’ niet onderzocht voor de context van de 
danskunstpraktijk. Dat is geen inhoudelijke kritiek op zijn denken, als wel een punt 
dat in het licht van mijn onderzoek nuchter moet worden vastgesteld. Gegeven die 
problemen moest ik relatief terughoudend te werk gaan. Maar in dit eerste hoofd-
stuk van de filosofische literatuurstudie heb ik wel geprobeerd de zaak in kwestie 
zo ver mogelijk te doordenken, uitgaande van het perspectief van Merleau-Ponty.

Merleau-Ponty was nog lang niet klaar met Le visible et l’invisible.  Toen hij 
na drie inleidende hoofdstukken, over met name de te volgen filosofische benade-
ring72, net begonnen was met een positieve analyse in het hoofdstuk ‘L’entrelacs – le 
chiasme’73, veruit het belangrijkste van dit boek, werd het werk door zijn plotselinge 
overlijden afgebroken. In het postuum gepubliceerde boek volgen daarom alleen 
nog twee kortere stukken onder de titel ‘Annexe’ (‘Bijlage’)74, en ruim honderd pa-
gina’s ‘Notes de travail’ (‘Werknotities’)75. Verder sluit het boek af met een ‘Postface’ 
(‘Nawoord’) van Claude Lefort, die er nadenkt over de betekenis van de filosofie 
van zijn overleden vriend. Merleau-Ponty spreekt in het vierde hoofdstuk over zijn 
‘ontologie van het zichtbare’ zelf ook van ‘deze eerste schets’ (cette première esquis-
se).76 Bovendien wijdt hij in het betreffende hoofdstuk ‘L’entrelacs – le chiasme’ niet 
meer dan vijf pagina’s aan de kwestie van intercorporaliteit.77 Dus we mogen in 
onze vergelijkende analyse niet uit het oog verliezen dat Merleau-Ponty slechts een 
aanzet heeft kunnen geven voor zijn latere filosofie van intercorporaliteit. 

Maar zou het eerdergenoemde probleem van eenheidsdenken bij voltooiing 
van dit werk dan eventueel (deels) zijn opgelost? Hoewel daar natuurlijk nooit 
definitief uitsluitsel over valt te krijgen, lijkt mij dat er geen cruciale perspectief-
wijziging meer te verwachten was. De koers qua denken was ingezet. Toch heeft 
dit onvoltooide werk van Merleau-Ponty belangrijke heuristische waarde voor een 

72 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 17-171.

73 Zie ook: Kwant 1968, p. 9.

74 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 205-216.

75 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 217-328.

76 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 185.

77 Zie: Merleau-Ponty 1964b, p. 185-189.
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fundamenteel onderzoek naar het vraagstuk van intercorporaliteit. Want meerdere 
relevante vragen en aspecten met betrekking tot de relatie tussen lichamen dringen 
zich bij nauwgezette bestudering van dit werk op. Merleau-Ponty is degene die deze 
kwestie op de filosofische kaart heeft gezet. Maar de conclusie moet hier zijn dat 
er (in deze hoedanigheid van Le visible et l’invisible) bij zijn opvatting van intercor-
poraliteit een onopgelost filosofisch probleem blijft spelen, te weten: een vorm van 
eenheidsdenken. 

Tot slot: ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat het van belang is om bij de 
verdere theorieontwikkeling over intercorporaliteit in de context van de hedendaag-
se danskunstpraktijk bij te dragen aan de oplossing van dat ingewikkelde filosofi-
sche probleem: de kwestie van een denken in termen van eenheid en/of veelheid 
van lichamen in de danskunst. Merleau-Ponty’s filosofische perspectief biedt hier 
slechts beperkte mogelijkheden. Om die reden staat in het nu volgende hoofdstuk 4  
het filosofische perspectief op ‘intercorporaliteit’ van de Franse differentiedenker 
Jean-Luc Nancy centraal.
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ALS EEN ZWERM VOGELS 

Het delen van materiële lichamen in de danskunst 
vanuit het filosofische perspectief van Jean-Luc Nancy 

4.1 INLEIDING

Hoe moet de relatie tussen lichamen onderling in de danskunst nu precies worden 
gedacht? In het vorige hoofdstuk is gebleken dat die verhouding, algemeen gesteld, 
niet of niet alleen in termen van dat ene lichaam van de groep begrepen kan worden. 
Maar hoe dan wel? Om daar verder naar te zoeken, staat in dit hoofdstuk wederom 
het vraagstuk van intercorporaliteit in de hedendaagse danskunst centraal, maar nu 
vanuit het perspectief van Jean-Luc Nancy (1940-). 

Het zal duidelijk zijn: ik richt me hier opnieuw op het specifieke probleem 
van de relatie tussen eenheid en/of veelheid van lichamen in de danskunst. Im-
mers, in het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat Merleau-Ponty’s bijdrage 
onvoldoende voorziet in de oplossing van dat ingewikkelde probleem. Uiteindelijk 
geeft hij een metafysische onderbouwing van intercorporaliteit in termen van het 
vlees en de (niet-identieke) eenheid van Zijn. Daardoor wordt de veelheid of het 
verschil tussen de lichamen onderling niet of nauwelijks in zijn denken verdis-
conteerd. Precies dat is dan ook de reden, waarom ik me in dit hoofdstuk richt op 
het denken van Nancy aangaande de relatie tussen lichamen in de danskunst. Zijn 
perspectief op deze problematiek van eenheid en/of veelheid van lichamen brengt 
het onderzoek naar het vraagstuk van intercorporaliteit in de danskunst, volgens 
mij, namelijk een belangrijke stap verder.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: eerst begin ik met een paragraaf 
waarin Nancy’s specifieke filosofische benadering, of simpelweg: het ‘hoe’, met het 
oog op zijn doordenking van het lichaam in de danskunst aan de orde komt (§ 4.2). 
Daarna zal blijken dat Nancy ‘intercorporaliteit’ in filosofische zin begrijpt als de 
spanning tussen eenheid én veelheid van het lichamelijk samenzijn (§ 4.3). Vervol-
gens komt naar voren dat die opvatting ook leidend is in zijn doordenking van het 
lichamelijk samenzijn in de hedendaagse danskunst (§ 4.4). In de daaropvolgende 
paragraaf (§ 4.5) spits ik mijn onderzoek toe op Nancy’s kernbegrip van de aanra-
king, dat voor hem een cruciale rol speelt bij het delen van de materiële lichamen, 
ook zeker in de danskunst. Na deze gedetailleerde beschrijving en eerste analyse, 
volgt een verdiepende analyse van dit kernbegrip, wat leidt tot de vaststelling dat 
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Nancy vooral uitgaat van een ontologie van de aanraking (§ 4.6). Uiteindelijk kom ik 
in de slotparagraaf zodoende tot een conclusie over Nancy’s filosofische perspectief 
op ‘intercorporaliteit’ in de hedendaagse danskunst (§ 4.7). 

4.2 NANCY’S DANSEND DENKEN EN RAKEND SCHRIJVEN 

In deze paragraaf ga ik om te beginnen in op Nancy’s filosofische benaderingswijze 
van het lichaam in de danskunst. Het gaat me dan, eenvoudig gezegd, vooral om 
het ‘hoe’ en niet om het ‘wat’ van zijn perspectief op het uiteindelijke vraagstuk 
van intercorporaliteit. Met andere woorden: ‘hoe’ benadert hij deze kwestie, welke 
manier van filosoferen bezigt hij? Deze stap in mijn uiteenzetting van zijn denken 
is van belang, omdat zo direct al duidelijk wordt dat hij met zijn filosofie inzet op de 
ontwikkeling van een hedendaagse ontologie. Die inzet geldt in het algemeen voor 
zijn denken en meer specifiek voor zijn benadering van het vraagstuk van inter-
corporaliteit in de hedendaagse danskunstpraktijk. Nancy is zich als hedendaagse 
differentiedenker terdege bewust van de gangbare valkuilen bij het beoefenen van 
ontologie als subdiscipline van de filosofie.1 Die valkuilen komen er in de kern op 
neer dat de filosofie, in weerwil van haar ontologisch streven, de werkelijkheid – of 
het ‘zijn’ – nooit volledig kan vatten. Voor Nancy is het doen van dergelijk funda-
menteel onderzoek echter een onontkoombare zaak. De vraag naar het zijn moet 
gesteld worden. Nancy gaat daarom op zo’n manier te werk dat hij met zijn filosofie 
rekenschap geeft van haar eigen ontoereikendheid. Filosofie als activiteit van de 
geest, en vooral de ontologie, is altijd (ook) gedoemd te mislukken. 

Nancy’s filosofische benaderingswijze heeft directe consequenties voor zijn 
bijdrage aan de ‘oplossing’ van het filosofische probleem van eenheid en/of veelheid 
van lichamen in de danskunst. In het vervolg van dit hoofdstuk werk ik dat verder 
uit. Maar in deze paragraaf wil ik, om bovengenoemde redenen, daarom eerst dui-
delijk maken dat zijn benaderingswijze, het ‘hoe’ van zijn filosoferen, op zijn minst 
twee belangrijke kenmerken heeft. Ik noem die kenmerken: een ‘dansend denken’ 
en een ‘rakend schrijven’.2 Met zijn hedendaagse ontologie van lichamelijkheid 

1 Eén van de belangrijke inspiratiebronnen voor Nancy is het werk van de Franse differentiefilosoof 
Jacques Derrida (1930-2004), die als de grondlegger van het deconstructivisme wordt beschouwd. 
Nancy’s denken wordt hier wel mee geassocieerd, hoewel hij voorbij de Derridiaanse deconstructie 
gaat. Zijn inzet is, algemeen, het denken van de existentie, wat in dit hoofdstuk over het vraagstuk van 
intercorporaliteit in de danskunst ook duidelijk naar voren zal komen.

2 Naar de vraag van Nancy’s filosofische benaderingswijze valt nog veel meer onderzoek te doen. 
Daaruit komt dan ongetwijfeld naar voren, dat er meer kenmerken van zijn denken te geven zijn. 
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in de danskunst blijkt Nancy aldus volgens een relatief kunstzinnige wijze van 
filosoferen te werk te gaan.

1. Een eerste kenmerk van Nancy’s filosofische benaderingswijze is zijn ‘dansend 
denken’. Dat kenmerk komt onder meer naar voren in een tekst over het lichaam, 
waarbij dans van grote betekenis is, te weten: ‘58 indices sur le corps’ (2006c).3 
Deze tekst is door de Franse (in Duitsland woonachtige) choreografe Wanda Go-
lonka gebruikt voor haar danswerk For sale bij het Schauspiel Frankfurt (2005).4 
En de titel ervan maakt direct al duidelijk op welke wijze Nancy het lichaam hier 
filosofisch benadert. Kort gezegd: in de vorm van ‘58 indexen van het lichaam’ (in 
de dans).5 

Maar waarom nu juist ‘indexen’ of ook ‘aanwijzingen’ en niet bijvoorbeeld 
eigenschappen, onderscheidende kenmerken of karakteristieken van het lichaam? 
We lezen Nancy’s antwoord hierop bij index 43: “Omdat het lichaam ontsnapt, 
nooit gezekerd is, zich laat vermoeden maar niet identificeren. (...). We beschikken 
alleen over indicaties, sporen, indrukken, overblijfselen” (2006c, p. 155/156).6 En 
iets verder, bij index 46 schrijft hij: “Waarom indexen? Omdat er geen totaliteit van 
het lichaam is, geen synthetische eenheid. Er zijn stukken, zones, fragmenten” 

Een voorbeeld van zo’n kenmerk is dat Nancy zelf ook regelmatig spreekt over ‘het gewicht van een 
denken’, of wat vrijer geïnterpreteerd: het uitputtende van het denken. Zie hiervoor onder meer zijn 
tekst, met diezelfde titel: Le Poids d’une pensée (1991). Voor mijn onderzoek beperk ik me echter tot 
het aangeven van de genoemde twee kenmerken, omdat met name die beide doorwerken in Nancy’s 
filosofische perspectief op het vraagstuk van intercorporaliteit in de hedendaagse danskunst en dus 
in mijn uiteenzetting daarvan.

3 De oorspronkelijke versie van de tekst is geschreven in 2004 voor het Portugese tijdschrift Revista de 
communicação e linguagens, no. 33, Lissabon. Deze tekst is gepubliceerd in Montreal in 2004 voor de 
éditions Nota Bene, tezamen met een tekst van Ginette Michaud, ‘Appendice’. Tevens is ‘58 indices 
sur le corps’ opgenomen in de bundel: Nancy, J.-L. (2006a). Corpus (tweede druk) (p. 145-162). Parijs, 
Frankrijk: Métailié. (Originele uitgave gepubliceerd in 1992). Ik maak gebruik van die laatste uitgave 
uit 2006. De vertalingen van de Franse citaten zijn van mijzelf.

4 De tekst is ook in het Duits verschenen: Nancy, J.-L. (2010b). 58 Indizien über den Körper. In E. 
Schweeger (Hrsg.), Wanda Golonka Tanz Ensemble Modell (p. 59-69). (M. Fischer, vert.). Berlijn, 
Duitsland: Theater der Zeit.

5 Overigens deed de titel van Nancy’s tekst voor het danswerk van Wanda Golonka me sterk denken aan 
het stuk 172 suggesties aan een lichaam van het in Nederland werkzame choreografenduo LeineRoeba-
na, uit 2010. Of Leine en Roebana zich hebben laten inspireren door de titel van deze tekst is mij niet 
bekend. 

6 “Parce que le corps échappe, n’est jamais assuré, se laisse soupçonner mais non identifier. (...). On 
dispose seulement d’indications, de traces, d’empreintes, de vestiges.”
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(2006c, p. 156).7 De taak om te denken en te schrijven over het lichaam lijkt onmo-
gelijk. Of althans, is altijd fragmentarisch, moet dat zijn.

Maar waarom dan precies die ‘58’ indexen? Nancy stelt zich deze vraag aan het 
eind van de tekst. En zijn antwoord luidt, waarbij ik het citaat voluit geef:

Omdat 5 + 8 = de ledematen van het lichaam, armen, benen en hoofd, en de acht 

regionen van het lichaam: de rug, de buik, de schedel, het gezicht, de billen, 

het geslachtsdeel, de anus, de keel. Of omdat 5 + 8 = 13 en 13 = 1 & 3, waarbij 

1 staat voor eenheid (één lichaam) en 3 staat voor de voortdurende beweging 

en transformatie die circuleert, die zich splitst en die zich opwindt tussen de 

materie van het lichaam, zijn ziel en zijn geest ... Of zelfs: het mysterie XIII van 

de tarotkaart verwijst naar de dood, en de dood incorporeert het lichaam in het 

onverwoestbare universele lichaam van bezinksels en van chemische cycli, van 

hittes en stellaire schitteringen ... (2006c, p. 161)8

... waarna Nancy een index nummer ‘59’ aan de tekst toevoegt. Het is duidelijk: hij 
kan in een eindeloze denkbeweging doorgaan met indexen van het lichaam geven.

Maar de tekst gaat dus over het lichaam, waar Nancy ook de term corpus voor 
inzet. Bij index 36 beschrijft hij deze term als volgt: “Corpus: een lichaam is een 
verzameling van stukken, van delen, van ledematen, van zones, van toestanden, 
van functies. (...). Het is een verzameling van verzamelingen, een corpus corporum, 
waarvan de eenheid een vraag voor zichzelf blijft” (2006c, p. 153).9 Om dat zichtbaar 
te maken, zien we dat Nancy hier dus op een fragmentarische, beweeglijke wijze, 
in een willekeurig aantal indexen over het lichaam filosofeert. Dat is te beschouwen 
als een vorm van kunstzinnig denken, of wat ik wil noemen: ‘dansend denken’.

7 “Pourquoi des indices? Parce qu’il n’y pas de totalité du corps, pas d’unité synthétique. Il y a des 
pièces, des zones, des fragments.” 

8 “Parce que 5 + 8 = les membres du corps, bras, jambes et tête, et les 8 régions du corps: le dos, le 
ventre, le crâne, le visage, les fesses, le sexe, l’anus, la gorge. Ou bien parce que 5 + 8 = 13 et 13 = 1 & 
3, 1 valant pour l’unité (un corps) et 3 valant pour l’incessante agitation et transformation qui circule, 
qui se divise et qui s’excite entre la matière du corps, son âme et son esprit ... Ou bien encore: l’arcane 
XIII du tarot désigne la mort, et la mort incorpore le corps dans l’inusable coprs universel des boues 
et des cycles chimiques, des chaleurs et des éclats stellaires ...” 

9 “Corpus: un corps est une collection de pièces, de morceaux, de membres, de zones, d’états, de 
fonctions. (...). C’est une collection de collections, corpus corporum, dont l’unité reste une question 
pour elle-même.” 
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Zo toont dat dansend denken zich ook in één van Nancy’s teksten die het 
onderwerp dans expliciet aan de orde stelt, te weten: ‘Allitérations’ (2005)10. Dat 
is een tekst van een voorstelling, geschreven door Nancy, die aanvankelijk de titel 
‘Séparation de la danse’ (2001b) had gekregen.11 Feitelijk ging het daarbij om een 
‘Lecture Performance’ van Nancy, die onderdeel uitmaakte van een danswerk. In 
2002 heeft de Franse choreografe Mathilde Monnier rond deze tekst namelijk 
een 55 minuten durende voorstelling gecreëerd met dezelfde titel Allitérations, die 
vervolgens in meerdere steden in Frankrijk is opgevoerd12. Nancy was één van de 
performers. En aan zijn zijde waren er verder op het podium vier dansers, waaron-
der Monnier zelf, alsook de Franse DJ, componist en beeldend kunstenaar eRikm.13 
Daarmee oscilleerde het werk tussen een voordracht en een voorstelling. De tekst 
die Nancy voordroeg is ontstaan op basis van een lange briefwisseling met Monnier 
en is na te lezen in hun gezamenlijke boek (met medewerking van Claire Denis) 
onder de titel: Allitérations. Conversations sur la danse (2005).14 

Bij deze tekst stel ik de vraag naar de titel ervan en zo dus opnieuw naar 
Nancy’s filosofische benaderingswijze. Waarom kiest Nancy als filosoof voor ‘alli-
teraties’ op de dans?15 En waarom besluit hij daarmee tot het geven van een ‘Lecture 

10 Het Franse origineel van de tekst is in het Duits vertaald door Miriam Fischer, te weten: Nancy, J.-L. 
(2006d). Alliterationen. (M. Fischer, vert.). In M. Fischer & M. Alarcón (Hrsg.), Philosophie des Tanzes. 
Denkfestival – eine interdisziplinäre Reflexion des Tanzes (p. 89-97). Freiburg, Duitsland: Fördergemein-
schaft wissenschaftlicher Publikationen von Frauen e.V.. De vertalingen van de Franse citaten zijn van 
mijzelf. 

11 Nancy’s tekst ‘Séparation de la danse’ is terug te vinden in het boek: Monnier M. & Nancy, J.-L. (2001), 
Dehors la Danse (p. 1-5). Lyon, Frankrijk: Rroz. De tekst is een voorloper van ‘Allitérations’ (2005) die 
hij in 2000 voor een dansfestival in Montréal heeft geschreven..

12 Mathilde Monnier gaf tot voor kort leiding aan het Centre Chorégraphique National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon. Zij is onlangs benoemd tot artistiek directeur van het prestigieuze Centre 
National de la Danse in Patin (bij Parijs). Van haar danswerk Allitérations uit 2002 heb ik geen film 
op internet kunnen vinden, waar ik hier via een link naar zou kunnen verwijzen. Bij navraag aan Julie 
Fourau, verantwoordelijk voor pers en communicatie bij het choreografisch centrum te Montpellier, 
blijkt dit ook te kloppen. Zij is echter zo vriendelijk geweest mij, op eigen initiatief, een DVD van 
dit werk te sturen. Er is wel ook een korte beschrijving van Allitérations (2002) te vinden op de site 
van Mathilde Monnier. Zie hiervoor: http://www.mathildemonnier.com/#pa_a25db101d8f307ed-
4857822d3115fd9fcb8c25a6

13 Zie: http://www.erikm.com.

14 Met dank aan Mathilde Monnier, die mij een kopie van dit boek heeft toegestuurd.

15 Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, heeft de bewegingskunst euritmie ontwikkeld. 
Volgens de overlevering was Lory Maier-Smits de eerste persoon die een euritmische opdracht 
van Steiner kreeg. Hij gaf haar de opdracht zogenoemde ‘alliteraties’ te lopen (Hielema, 2011). Dat 
gebeurde met krachtig stampen tijdens de rijmende delen en gracieuze armbewegingen bij de delen 
zonder medeklinkers, zowel energiek voor- als achterwaarts bewegend. Beoefenaars van de euritmie 
willen geestelijke fenomenen uitdrukken door middel van lichaamsbewegingen en gebaren. Het is 
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Performance’, als onderdeel van een dansvoorstelling? Dat lijkt niet toevallig zijn. Ik 
geef twee interpretaties van de titel die er volgens mij beide toe doen, als het erom 
gaat zicht te krijgen op Nancy’s filosofische benaderingswijze. 

Ten eerste: de gangbare betekenis van ‘alliteratie’ heeft betrekking op een 
gelijkheid van de beginklank, met name van de beginmedeklinker, op beklem-
toonde plaatsen in het vers. Synoniemen zijn dan een stafrijm of een beginrijm. 
‘Alliteraties’ kunnen bijvoorbeeld in vaste verbindingen voorkomen, zoals: ‘in 
rep en roer zijn’ of ‘met man en muis vergaan’. Of een ander voorbeeld van een 
alliteratie is het door mij genoemde ‘dansend denken’. En zoals gezegd: die alli-
teratie van het dansend denken kan volgens mij als een eerste kenmerk van zijn 
filosofische benaderingswijze worden beschouwd. In dit geval, omdat ik Nancy’s 
speelse benadering wil volgen zoals hij die in de tekst ‘Allitérations’ naar voren 
brengt. Het spelen met woorden in de filosofie. Soms is er in Nancy’s tekst namelijk 
wel sprake van gelijkheid van beginklanken. Een voorbeeld hiervan in het Frans (in 
de Nederlandse vertaling verdwijnt de alliteratie ten dele) is de volgende passage: 
“(…) la reproduction de l’autre en soi – le retentissement, la résonance de l’autre” (2005, 
p. 139).16 Maar vaker zijn de verschillende tekstfragmenten geen alliteraties. Het 
lijkt Nancy dus eerder om iets anders dan de filosofische alliteraties volgens de 
gangbare betekenis te gaan. Dat is om een meer algemeen benadrukken van een 
manier van denken en schrijven die op speelse, kunstzinnige wijze tracht te raken 
aan de dans zelf. Dat is dus wat ik noem: een soort ‘dansend denken’.17 

mij niet bekend of Nancy destijds door de alliteraties van de euritmie geïnspireerd was, maar de 
overeenkomst in het woordgebruik en de benaderingswijze van de danskunst is treffend.

16 In het Nederlands: “(…) de reproductie van de ander in zich – de weerklank, de resonantie van de ander.” 

17 Ook in de titel van het boek Dehors la danse (2001), dat Nancy samen met de Franse choreografe 
Mathilde Monnier heeft gemaakt, klinkt de benaderingswijze van het ‘dansend denken’ volgens mij 
door. Ik permitteer me daarom die associatie in deze voetnoot. Dehors la danse, of vertaald in het 
Nederlands: ‘buiten de dans’. Nancy speelt hier, lijkt mij, met de beroemde uitspraak van Derrida: ‘il 
n’y-a-pas dehors texte’. In vertaling: ‘er is niets buiten de tekst’. Ik ben me ervan bewust dat dit een 
vrije interpretatie is, geïnspireerd door mijn eerste associatie bij de titel Dehors la danse. Maar was 
het niet juist Derrida, die wees op het gegeven van ‘intertekstualiteit’, in dit geval tussen een titel en 
een uitspraak? (Het bekendste voorbeeld waarmee hij dit duidelijk maakte, was de door hem zelf 
bedachte term differance.) En of mijn interpretatie van Nancy’s bedoelingen nu klopt of niet (hoe 
belangrijk is dat nog als de tekst leidend is?), de associatie werpt een bepaald licht op de betekenis 
van de titel. Want we kunnen Derrida’s uitspraak ook in positieve zin herformuleren: ‘alles is binnen 
[de] tekst’. Daarbij is het zaak ‘tekst’ breed op te vatten, dat wil zeggen: niet alleen als discursieve taal, 
maar ook als niet-discursieve tekens. En die uitspraak komt er dan op neer, dat we niet om ‘tekst’ 
heen kunnen, dat we er zogezegd ‘van binnen uit’ bij horen. Welnu, voor de ‘dans’ zien we bij Nancy 
een omkering van de geherformuleerde uitspraak. En dat doet hij volgens de aanpak van uitgerekend 
Derrida’s deconstructie-denken. Dan worden termen omgekeerd, zaken op hun kop gezet, opposities 
omgedraaid, machtsverhoudingen omver geworpen, betekenissen verschoven. In dit geval betreft 
dat de omkering van: ‘(alles is) binnen de tekst’, naar: ‘buiten de dans’. Dehors la danse: ‘alles is buiten 
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Daar sta ik niet alleen in. Na uitgebreid onderzoek komt de Duitse dansfilo-
sofe Fischer in haar proefschrift Denken in Körpern. Grundlegung einer Philosophie 
des Tanzes (2010) eveneens tot die conclusie: bij Nancy vervagen de grenzen tussen 
filosofie en danskunst. Zo bevestigt Nancy in een interview met Véronique Fabbri: 
“(…) dat het feit van de dans geen metafoor is voor het denken” (2004, p. 76)18, zoals 
dat bijvoorbeeld bij Nietzsche het geval is. Het is meer dan dat. Denken is net als 
dans een fysieke en performatieve aangelegenheid. Beide benaderingen verwijzen 
naar een zintuiglijke én een intellectuele ervaring en voltrekken zich tegelijk met 
de door de taaluiting uitgedrukte handeling. Fischer maakt duidelijk dat Nancy’s 
filosofie van de dans daarom niet alleen een reflectie ‘over’ dans is, maar dat die op 
een bepaalde manier ook zelf ‘danst’. Zij concludeert over Nancy’s opvatting van 
de verhouding tussen filosofie en danskunst: “Zo laat zich tegen deze achtergrond 
niet alleen de dans als denken, maar ook omgekeerd het denken als dans opvatten” 
(2010, p. 345).19 Dus de genoemde alliteratie – Nancy’s ‘dansende denken’ – kan als 
een eerste kenmerk van zijn filosofische benaderingswijze van het vraagstuk van 
intercorporaliteit in de danskunst worden aangenomen. 

Maar er is nog een tweede interpretatie van de titel ‘Allitérations’ mogelijk. 
Volgens de etymologie is de betekenis van ‘alliteratie’ immers: ‘naar de letter’, uit 
het Latijn ad [naar, tot] en lit(t)era [letter]. Aliteratie betekent hier dan een soort 
’toelettering’, wat Nancy eveneens in zijn tekst lijkt te willen doen. Met zijn filo-
sofische toelettering tracht hij, telkens weer anders, aan de dans te raken. (En het 
omgekeerde geldt in deze coproductie van filosofie en dans dan wellicht even zo 
goed.) Het is deze tweede interpretatie volgens de letterlijke betekenis van het woord 
‘alliteraties’, die me bij het volgende kenmerk van Nancy’s filosofische benadering 
van lichamelijkheid in de danskunst brengt. 

2.  Het tweede kenmerk van Nancy‘s filosofische benaderingswijze is het ‘rakend 
schrijven’. Nancy heeft uitgebreid over het menselijk lichaam geschreven in een 
boek met die titel: Corpus (2006a).20 Aan het begin ervan maakt hij duidelijk hoe 

de dans’, of andersom: ‘er is niets binnen de dans’. Zo begrepen, kunnen ‘tekst’ en ‘dans’ om en om 
worden gekeerd, van ‘binnen’ naar ‘buiten’, naar ‘binnen’  naar ‘buiten’, enzovoort. Als een bewegen 
van het denken en een denken van het bewegen, of ook: een ‘dansend denken’.

18 “(…) que de fait la danse n’est pas une métaphore pour la pensée.”

19 “So lässt sich auf diesem Hintergrund nicht nur der Tanz als Denken, sondern umgekehrt auch das 
Denken als Tanz auffassen.” De vertaling van dit citaat is van mijzelf.

20 De tekst Corpus is oorspronkelijk in 1992 gepubliceerd. Ik werk in dit onderzoek met de tweede druk 
uit 2006, waaraan ook andere teksten van Nancy over het lichaam zijn toegevoegd, te weten: ‘De 
l’âme’, ‘Extension de l’âme’ en ‘58 indices sur le corps’. Van het boek Corpus is tevens een Engelstalige 
versie beschikbaar: Nancy, J.-L. (2008a). Corpus. (R.A. Rand, transl.). New York, USA: Fordham Uni-
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hij het lichaam filosofisch denkt te kunnen benaderen, namelijk in en door het 
‘schrijven’ (écriture). Daarbij gaat hij van beide kanten in op de verhouding tussen 
het schrijven en het ‘ontologische lichaam’. 

Aan de ene kant is er het schrijven ‘van het lichaam’: “Dat wil zeggen schrij-
ven, niet over het lichaam, maar het lichaam zelf [schrijven]” (2006a, p. 12).21 En dan 
niet van lichamelijkheid in het algemeen, maar van het bestaande lichaam. Een 
dergelijk schrijven moet het lichaam volgens Nancy trachten te ‘raken’ (toucher), 
in plaats van het met betekenisgeving (signification) te overladen. Of preciezer: het 
moet het lichaam raken met het onlichamelijke van de zin (sens). En daarom moet 
het schrijven het onlichamelijke ook láten raken, dat wil zeggen: van de zin een 
aanraking maken. Nancy stelt vast: “Schrijven raakt aan het lichaam, per definitie” 
(2006a, p. 13).22 En het zijn van het lichaam, dat moet volgens hem nog worden 
gedacht. Want, zo benadrukt hij: “De ontologie is nog niet gedacht, voor zover ze 
fundamenteel ontologie van het lichaam is = van de plaats van bestaan, of van het 
lokale bestaan” (2006a, p. 17).23 Daarvoor is een rakend schrijven nodig.

Aan de andere kant is er ook het schrijven ‘door het lichaam’. Het is immers 
het lichaam dat schrijft (‘van het lichaam’). Nancy stelt dan ook: “Het is aldus dat de 
ontologie blijkt te zijn als schrijven” (2006a, p. 19).24 En zoals gezegd: het filosofi-
sche ‘schrijven’ is daarbij geen demonstratie, geen betekenisgeving (signification), 
maar een geste om te raken aan zin (sens). In het schrijven van het lichaam, richt 
ik me op het lichaam door of vanuit mijn lichaam. Het is vanuit mijn lichaam, 
dat ik mijn lichaam als een vreemde, van buiten benader. Nancy stelt dan ook: 
“’Ontologie van het lichaam’ = uitschrijving van zijn” (2006a, p. 20).25 De Engelse 
Nancy-commentator James (2006) schrijft hierover: “Als het nancyaanse denken 
van aanraking en het lichaam ons een realisme geeft, één dat niet te reduceren is 
tot enige traditionele vorm van realisme of logica van de representatie, dan is dat 
alleen maar zo in de beweging van uitschrijving die het schrijven bepaalt” (p. 149).26 

versity Press. Aan deze bundel zijn nog twee extra teksten toegevoegd: een commentaartekst ‘To Exist 
Is to Exit the Point’ van Antonia Birnbaum en ‘The Intruder’, een vertaling van Nancy’s werk L’intrus, 
oorspronkelijk gepubliceerd in 2000. De vertalingen van de Franse citaten zijn van mijzelf.

21 “Soit à écrire, non pas du corps, mais le corps même.” 

22 “Écrire touche au corps, par essence.”

23 “L’ontologie n’est pas encore pensée, en tant que fondamentalement elle est ontologie du corps = du 
lieu d’existence, ou de l’existence locale.” 

24 “C’est ainsi que l’ontologie s’avère comme écriture.” 

25 “« Ontologie du corps » = excription de l’être.” 

26 “If the Nancean thinking of touch and the body gives us a realism, one which is irreducible to any 
traditional form of realism or logic of representation, it does so only in the movement of exscription 
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Dus de beide invalshoeken samenvattend: enerzijds is er het schrijven van het 
lichaam-zijn, in ontologische zin. En anderzijds is er het lichaam-zijn dat schrijft 
en daarmee ontologie (als denken of leer van het zijn) praktiseert. Volgens Nancy 
geldt daarbij een ‘rakend schrijven’.

Maar waarom ga ik hier in op Nancy’s denken over een schrijven dat raakt 
aan het lichaam? Immers, niet de thematiek van het schrijven als zodanig behoeft 
in mijn onderzoek nadere aandacht. Nancy blijkt hier echter mee aan te geven dat 
een ontologie van het lichaam mogelijk is, mits wel voldaan is aan de voorwaarde 
van een ‘rakende’, of misschien ook ‘treffende’ manier van schrijven. Weliswaar 
is Nancy’s filosofische benadering van de danskunst niet ‘wetenschappelijk’, 
in de zin van methodologisch verantwoord, of ‘exegetisch’. Ze lijkt eerder een 
‘kunstzinnige’ aanpak te volgen. En zijn filosofisch betoog over het lichaam is ook 
niet systematisch, maar fragmentarisch en beweeglijk. Maar Nancy lijkt met die 
kunstzinnige, fragmentarische benadering desalniettemin aanspraak te willen en 
kunnen maken op waarheid over de werkelijkheid van het lichaam. En dat wil ook 
zeggen: op het ware denken en schrijven van een ontologie van het lichaam in de 
danskunst. Misschien, zo vraagt Nancy zich een enkel ogenblik af, zouden we niet 
meer moeten denken over het ‘ontologische lichaam’.27 Hij laat er echter direct op 
volgen: tenzij daar waar het denken raakt aan de harde vreemdheid van dit lichaam, 
aan zijn niet-denkende en niet te denken uitwendigheid. En dan lezen we: “Maar 
alleen een dergelijk raken, of een dergelijke aanraking, is de voorwaarde voor een 
waar denken” (2006a, p 18).28 We werden even op het verkeerde been gezet. Nancy’s 
filosofische inzet is wel degelijk het (be)schrijven, mits op een rake of treffende 
manier, van een ontologie van het lichaam. In de nu volgende paragraaf ga ik daar 
nader op in.

that writing enacts.”  De Nederlandse vertalingen van de citaten uit dit werk van James (2006) zijn 
van mijzelf.

27 Nancy schrijft hier met een zeker gemak: “ (…) « corps ontologique » (…)” (2006a, p. 18). Er is 
immers niet zoiets als een ‘ontologisch lichaam’, terwijl het wel mogelijk is om een ‘ontologie van het 
lichaam’ te beoefenen. Toch neem ik de formulering hier over, omdat die op speelse wijze de cruciale 
samenhang tussen schrijven, lichaam en ontologie in het werk van Nancy aangeeft.

28  “Mais seul un tel toucher, ou une telle touche, est la condition d’une pensée véritable.” 
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4.3 ‘INTERCORPORALITEIT’ ALS DE SPANNING TUSSEN 
 EENHEID EN VEELHEID VAN HET LICHAMELIJK SAMENZIJN

In Nancy’s differentiefilosofie doet het probleem van een metafysisch eenheidsden-
ken als antwoord op de vraag van de relatie tussen lichamen of ‘intercorporaliteit’ 
zich niet voor. Intercorporaliteit blijkt bij hem namelijk opgevat te kunnen worden 
als de spanning tussen eenheid en veelheid van het lichamelijk samenzijn. In zijn 
werk neemt hij Merleau-Ponty’s term van ‘intercorporaliteit’ niet over, maar hij 
schrijft wel uitgebreid over de relatie tussen lichamen. Relationaliteit, op het meest 
fundamentele niveau, is voor hem cruciaal. Nancy begrijpt die relationaliteit als een 
differentieverhouding: er zijn tegelijk de vele verschillende lichamen én het ene 
‘lichaam’ van de groep. Het is dus niet of/of, maar en/en, zonder dat een van beide 
in het andere wordt opgelost. Het blijft schuren tussen de eenheid en de veelheid, 
wat juist constitutief is voor de relatie tussen lichamen. 

In deze paragraaf presenteer ik Nancy’s differentiefilosofische alternatief voor 
‘intercorporaliteit’ bij de late Merleau-Ponty. In de volgende paragraaf laat ik zien 
dat Nancy’s alternatief van het lichamelijk samenzijn ook terugkomt in een aantal 
teksten van zijn hand over de danskunst. Daarmee geef ik invulling aan het mate-
riële aspect van ‘intercorporaliteit’ in de context van de hedendaagse danskunst. Ik 
noem dat: het delen van materiële lichamen in de danskunst.

Ik richt me in de onderhavige paragraaf overwegend op twee kernteksten van 
Nancy: Être singulier pluriel (1996)29 en Corpus (2006a). In de eerste tekst komt 
vooral Nancy’s ‘sociale ontologie’ naar voren en in de tweede tekst zijn ‘lichamelijke 
ontologie’. Daarbij moet “Nancy’s sociale ontologie (…) in de eerste plaats worden 
opgevat als een lichamelijke ontologie” (Devisch & Van Rooden, p. 122). Ik beschouw 
die samenhangende ontologieën respectievelijk als een differentiefilosofische her-
waardering van de ‘gemeenschappelijkheid’ (d.i. eerder ‘wij’ dan ‘ik’, maar zonder 
identiteit) en als een herwaardering van de ‘lichamelijkheid’ (d.i eerder ‘lichaam’ 
dan ‘geest’, maar wederom niet als identiteit). Dat is een dubbele herwaardering 
‘voorbij de deconstructie’, waarbij Nancy zich in zijn filosofie beweegt van ‘tekst 
naar existentie’ (Devisch & Van Rooden, p. 114). Nu gaat het in deze paragraaf uitein-
delijk om Nancy’s lichamelijke ontologie. Omdat zijn zijnsleer van het lichamelijke 
echter moeilijk te begrijpen is zonder zijn sociale ontologie, geef ik om te beginnen 
een korte schets van de betreffende zijnsleer van ons gemeenschappelijke bestaan.    

29 Van dit werk is een Engelse vertaling beschikbaar: Nancy, J.-L. (2000a). Being Singular Plural. (R.D. 
Richardson & A.E. O’Byrne, transl.). Stanford, California: Stanford University Press.
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NANCY’S SOCIALE ONTOLOGIE
Het differentiedenken van Nancy over ons gezamenlijke bestaan komt vooral aan 
bod in zijn tekst Être singulier pluriel (1996). Devisch noemt dit in zijn boek Wij. 
Jean-Luc Nancy en het vraagstuk van de gemeenschap in de hedendaagse wijsbegeerte 
(2003): ‘Nancy’s sociale ontologie’. Nancy begrijpt ons gezamenlijke bestaan als 
een ‘meervoudig singulier zijn’, waarmee hij drie fundamentele kenmerken van 
ons gezamenlijk existeren, in hun onderlinge samenhang, tot uitdrukking wil 
brengen, te weten: de meervoudigheid, het singuliere en het zijn van dat existeren. 

Allereerst over het ‘zijn’ (être). Dat valt voor Nancy samen met het ‘wij’ (nous) 
en de ‘zin’ (sens). De termen zijn synoniem aan elkaar. Om bij de laatste term te 
beginnen: de vraag naar de zin van het bestaan wordt tegenwoordig vaak gesteld. 
Volgens Nancy ‘heeft’ het bestaan echter geen zin, omdat iedere zingeving uitein-
delijk tekort schiet. Hij maakt hier een onderscheid tussen zin (sens) en zingeving 
(signification), wat op allerlei plaatsen in zijn werk terugkomt (in de vorige paragraaf 
heb ik hier ook al op gewezen), waaronder direct in de eerste paragraaf van Être 
singulier pluriel (1996, p. 19-23). Maar dat wil niet zeggen dat er geen enkele zin ‘is’. 
Want, schrijft Nancy: “(…) wij zijn zelf de zin, volledig, zonder reserve, oneindig, 
zonder andere zin dan ‘wij’” (1996, p. 19).30 Met andere woorden, door het feit dat 
‘wij’ er zijn, is ons tegelijk ook de zin gegeven. Nancy stelt: “(…) het zijn zelf is ons 
gegeven als de zin” (1996, p. 20).31 En daarbij geldt volgens hem dat er geen zin van 
het zijn is, als die zin niet wordt gedeeld (partagé). Want, benadrukt hij: “(…) de 
zin is zelf het delen van het zijn” (1996, p. 20).32 Het zijn, aldus Nancy, kan daarom 
niets anders zijn dan dit samenzijn. Dat is een zijn dat circuleert in en als het ‘met’ 
(avec) van dit meervoudig singulier coëxisteren. In de woorden van Nancy: “Of het 
bestaan is met: ofwel niets bestaat” (1996, p. 22).33 En daarbij circuleert het zijn dus 
in alle richtingen, van de ene naar de andere plaats, van het ene naar het andere 
moment, zonder progressie of lineariteit, stukje bij beetje en geval per geval, in 
essentie toevallig. 

Maar het zo begrepen zijn is tegelijk ook ‘singulier’ (singulier) en ‘meervoudig’ 
(pluriel). Want het is wel zo dat alles wat is, passeert tussen ons (entre nous). Of 
algemener: al het zijnde raakt aan al het zijnde. Dat is de ene kant van het zijn. 
Maar tegelijk is er ook die andere kant. Want, benadrukt Nancy: “(…) de wet van het 

30 “(…) nous sommes nous-mêmes le sens, entièrement, sans réserve, infiniment, sans autre sens que 
« nous ».”  De Nederlandse vertalingen van de citaten zijn van mijzelf.

31 “(…) l’être lui-même nous est donné comme le sens.” 

32 “(…) le sens est lui-même le partage de l’être.” 

33 “Or l’existence est avec: ou bien rien n’existe.”
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aanraken, dat is de scheiding (…)” (1996, p. 23).34 En de aanraking van zin (touche de 
sens) brengt daarom singulariteit en pluraliteit in het spel. Om die reden zegt Nancy 
ook:  “(…) de mensen zijn vreemd” (1996, p. 24).35 Want de ander is absoluut vreemd 
voor mij, omdat de wereld op zijn beurt bij die ander begint. En tevens geldt: van de 
anderen die vreemd voor mij zijn, maak ik zelf ook deel uit. Dit betekent niet alleen 
dat de ander vreemd voor mij is, maar dat ik ook vreemd voor mijzelf ben. Of anders 
gezegd: de meervoudigheid aan singuliere verschillen is niet alleen ‘individueel’, 
maar ook ‘infraindividueel’36. De ‘meervoudige singulariteit’ of ‘singuliere meer-
voudigheid’ geldt zowel tussen de (in)dividuen alsook binnen de (in)dividuen37. 
Deze kenmerken van het zijn moeten in hun onderlinge samenhang dus radicaal 
worden gedacht. 

Maar voor Nancy geldt dat het zijn op het meest fundamentele niveau dus als 
een samenzijn opgevat moet worden. Existeren is in eerste instantie coëxisteren. 
Dat wil echter niet zeggen dat er bij hem sprake is van een afgesloten gemeenschap, 
een denken van de gemeenschap als oorsprong of eenheid. Integendeel, Devisch 
en Van Rooden (2011) stellen juist het volgende vast: “De vraag die Nancy tracht te 
beantwoorden is hoe we nog kunnen spreken van een ‘wij’ of van een meervoudig-
heid, zonder van dit ‘wij’ meteen een substantiële en exclusieve identiteit te maken” 
(p. 120). De auteurs noemen het daarom ook kortweg de vraag naar “een ‘wij’ zonder 
identiteit” (Devisch & Van Rooden 2011, p. 118-120). Welnu, het antwoord van Nancy 
op deze vraag komt vooral tot uitdrukking in zijn notie van het être singulier pluriel 
en de betreffende kernwoorden: singulier, meervoudig en zijn. Devisch (2003) 
benadrukt dat die drie woorden onderling tautologisch geduid moeten worden. 
Hij schrijft hierover: “Zijn is steeds singulier meervoudig en meervoudig singulier. 
Singulier meervoudig is geen eigenschap van zijn naast andere eigenschappen, maar 
constitueert zijn (2003, p. 151). Dit betekent dat zijn van meet af aan meervoudig 
en singulier is en er niet aan vooraf gaat. Er is geen zijn op zich, maar alleen een 
meervoudig singulier zijn, dat wil zeggen: een ‘met-anderen-zijn’, een samenzijn 
of coëxisteren. 

34 “(…) la loi du toucher, c’est la séparation (…).” 

35 “(…) les gens sont bizarres.” 

36 Zie: Nancy 1996, p. 27.

37 ‘Individu’ [enkeling] is afgeleid van het Latijn individuus [ondeelbaar]; van in- [on-] + dividuus [deelbaar], 
van het werkwoord dividere [verdelen]. Zie: Van Veen & Van der Sijs, 1997. 
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NANCY’S LICHAMELIJKE ONTOLOGIE
Nancy’s differentiefilosofie van ons lichamelijk samenzijn is met name terug te 
vinden in zijn boek Corpus (2006a). Daarbij geldt, zoals gezegd, dat diens sociale 
ontologie in de eerste plaats een lichamelijke ontologie is (Devisch & Van Rooden, 
2011). Of zoals Nancy (1996) het zelf formuleert: “De ontologie van het zijn-met is 
een ontologie van lichamen (…)” (p. 107).38 Als hij nadenkt over het lichaam, dan 
is dat altijd vanuit zijn differentiefilosofische uitgangspunt van het ‘meervoudig 
singulier zijn’. Bij Nancy gaat het dus altijd om meerdere lichamen, “(…) want het 
lichaam is altijd in het meervoud”, zo benadrukt hij (2006a, p. 56).39 Het is deze 
‘wereld van lichamen’ (monde des corps), of liever: “(…) de wereld = de lichamen = ‘wij’ 
(…)”, zoals Nancy het kort maar krachtig stelt (2006a, p. 70)40, waar zijn lichamelij-
ke ontologie op gericht is. 

Over die lichamen in meervoud schrijft Nancy op zijn typische, relatief kunst-
zinnige wijze. Zijn manier van schrijven is ‘weinig argumentatief’ en overwegend 
‘aforistisch van aard’ (Slatman 2008, p. 157). Toch zijn er bepaalde ideeën over het 
lichaam die verspreid over de tekst Corpus (en ook andere teksten van Nancy) steeds 
weer terugkomen. Die ideeën beschouw ik als de specifieke kenmerken van het ‘on-
tologische lichaam’, zoals Nancy dat denkt. Het volstaat hier immers niet Nancy’s 
lichamelijke ontologie alleen te beschrijven in termen van zijn sociale ontologie 
van het ‘meervoudig singulier zijn’. Ik licht daarom vier kenmerken toe, die ieder 
voor zich en in hun onderlinge samenhang een nadere invulling geven aan Nancy’s 
begrip van de ‘relatie tussen lichamen’ (het merleau-pontyaanse begrip ‘intercor-
poraliteit’ wordt door hem niet gebezigd). Het gaat om de volgende kenmerken van 
(inter)lichamelijkheid: (1) de materie als verschil of differentie, (2) de vreemdheid, 
(3) een bestaan van buiten, en (4) de blootstelling.

1. Nancy begrijpt het lichaam in meervoud op het meest basale niveau in 
termen van ‘materie als verschil’. De materie van het lichaam is geen substantie, 
niet in eerste instantie een ding of iets dat op zichzelf bestaat. Slatman (2008, p. 157) 
wijst hier wat betreft Nancy’s lichamelijke ontologie terecht op: “Materie is verschil 
of differentie”. Zo schrijft Nancy in zijn boek Le sens du monde (1993): “De materie 
is in de eerste plaats niet de immanente dikte die absoluut in zichzelf gesloten is, 
zij is in de eerste plaats, en juist integendeel, het verschil zelf waardoor iets [quelque 
chose] mogelijk is, in de hoedanigheid van ding [chose] en in de hoedanigheid van iets 

38 “L’ontologie de l’être-avec est une ontologie des corps (…).” 

39 “(…) car le corps est toujours au pluriel.” De Nederlandse vertalingen van de citaten zijn van mijzelf.

40 “(…) le monde = les corps = « nous » (…).” 
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[quelque] (…)” (p. 95).41 Eerst is er de materie als verschil of differentie en op basis 
daarvan zijn er de verschillende ‘ietsen’, die al dan niet deels overeenkomen door de 
eraan toegekende identiteiten. Met andere woorden: Nancy zet bij de doordenking 
van (inter)lichamelijkheid in op een vorm van materialisme, die ook aangeduid kan 
worden als ‘differentieel materialisme’ (Raffoul 1997, p. xxix). Dit betekent dat het 
materiële lichaam op het meest fundamentele materiële niveau in eerste instantie 
altijd van zichzelf verschilt. En dit is tegelijk zo in de ‘relatie tussen lichamen’. Er is 
een voortdurende verschuiving gaande. Het lichaam is geen presentatie, een vast 
‘beeld-van’ iets, schrijft Nancy: “Maar het is tot aanwezigheid komen (…)” (2006a, 
p. 57).42 Het lichaam is dan ook niet in eerste instantie een ‘aanwezig zijn’ van een 
ding of van iets, het is de materie als verschil. Dit lichaam, aldus Nancy, is “(…) de 
glorieuze materialiteit van het komen” (2006a, p. 57).43 

2. Het lichaam is volgens Nancy ‘vreemd’ (étranger). Of preciezer geformuleerd: 
het lichaam is tegelijk een ‘eigen lichaam’ (corps propre) en een ‘vreemd lichaam’ 
(corps étranger), waarbij Nancy tegen de westerse filosofische traditie in, vooral het 
aspect van vreemdheid benadrukt. Hij schrijft hierover: “Het eigen lichaam, of 
het Eigendom zelf, het Zijn-in-zichzelf belichaamd. Maar ogenblikkelijk, altijd, is 
het een vreemd lichaam dat zich vertoont, een monster onmogelijk te verslinden” 
(2006a, p. 9).44 Dit kenmerk van de vreemdheid van het eigen lichaam wordt door 
Nancy ook op aansprekende wijze uiteengezet in zijn essay L’intrus (2000b).45 In 
dit werk doordenkt hij zijn hoogst persoonlijke ervaring van een harttransplantatie 
op relatief jonge leeftijd. Hij stelt er nadrukkelijk: “Wat een vreemd ik!” (2000b, p. 
35).46 Volgens Nancy is de indringer, zoals ook het hart van de ander in zijn eigen 
lichaam, niemand anders dan hijzelf en de mens zelf. Net als bij het kenmerk van 
de materie als verschil, is er meer fundamenteel de vreemdheid (verschil, differen-
tie), en vervolgens het onderscheid tussen het eigene (overeenkomst, identiteit) en 
wat daar vreemd aan is. Slatman benadrukt in haar boek Vreemd lichaam (2008): 
“Er is niet eerst het eigene en vreemde en vervolgens het verschil tussen die twee. 

41 “La « matière » n’est pas d’abord l’épaisseur immanente absolument close en soi, elle est d’abord, et 
tout au contraire, la difference même par quoi quelque chose est possible, en tant que chose et en tant 
que quelque (…).”

42 “Mais il est venue en présence (…).” 

43 “(…) la materialité glorieuse de la venue.” 

44  “Le corps propre, ou la Propriété même, l’Être-à-Soi en corps. Mais à l’instant, toujours, c’est un corps 
étranger qui se montre, monstre impossible à avaler.” 

45 Van dit essay is ook een Nederlandse vertaling beschikbaar: Nancy, J.-L. (2002). ‘De Indringer’. In J.-L. 
Nancy, De Indringer (p. 7-25). (J. de Bloois, vert.). Amsterdam, Nederland: Boom.

46 “Quel étrange moi!” 
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Juist door een voorafgaand verschil kunnen we het over het eigene en het vreemde 
hebben als van elkaar verschillend” (p. 160). Of zoals dezelfde auteur in een artikel 
over dit onderwerp duidelijk maakt: “Het uitgangspunt van Nancy is dus dat (li-
chamelijke) identiteit altijd berust op een verschil, dat er altijd al vreemdheid in het 
eigene aanwezig is” (Slatman 2007, p. 2/3). Welnu, dit verschil – de primordiale 
vreemdheid – wordt, wat betreft het vraagstuk van intercorporaliteit, gevormd door 
het ‘materiële lichaam in meervoud’. 

3. Lichamen bestaan primair van ‘buiten’ (dehors, extra). Het lichaam wordt 
door Nancy om te beginnen ‘van buitenaf bekeken’ (Slatman 2008, p. 152, e.v.). 
Ook hier geldt een omkering van een gangbare tweedeling in de westerse filosofie, 
waarbij de mens overwegend van binnenuit bekeken wordt. Het denken, de geest, 
de ziel, ze krijgen volgens die traditie immers veelal het primaat. Maar dat wil niet 
zeggen, dat Nancy’s aanvankelijke omkering van het begippenpaar binnen-buiten 
in relatie tot het lichaam ook uitgaat van een strikte scheiding tussen de beide 
kanten van het lichaam. Veeleer wil hij met dit begrippenpaar eveneens ‘voorbij 
de deconstructie’ geraken en de lichamelijke existentie op een meer fundamenteel 
niveau doordenken. Welnu, die existentie kan dus in eerste instantie als een ‘be-
staan van buiten’ worden gekenmerkt (Slatman 2008, p. 139). Maar tegelijk kan die 
bestaanswijze zich alleen manifesteren in de differentieverhouding van het buiten 
en het binnen van de onderlinge lichamen. 

Nancy licht dit kenmerk van het ‘buiten’ ook wel toe aan de hand van de notie 
partes extra partes, ‘delen buiten delen’.47 De wereld van lichamen is volgens hem 
een ondoordringbare wereld, een wereld die niet in eerste instantie is gevuld met 
ruimte waar lichamen vervolgens deel van uitmaken. Eerder is het een wereld waar 
de lichamen allereerst de ruimte articuleren. Als de lichamen niet in de ruimte zijn, 
maar de ruimte in de lichamen, dan is de wereld het voortdurend openlaten van 
een (tussen)ruimte (espacement), een spanning van plaats. In dit licht benadrukt 
Nancy over het ‘van buiten bestaan’ van de lichamen: “Partes extra partes: dat wat 
ondoordringbaar is, hier, dat is niet de massieve dichtheid van het pars, het is in 
tegendeel de tussenruimte van het extra” (2006a, p. 27).48 En James (2006) legt 
dit kenmerk van onze lichamelijkheid als volgt uit: “De structuur van ‘delen buiten 
delen’ [partes extra partes] beschrijft de manier waarop materiële lichamen elk naar 
de ander in een relatie van buitenaf bestaan, en de manier waarop de componenten 
of constitutieve delen van materiële lichamen evenzeer van buiten elkaar bestaan 

47 Zie bijvoorbeeld: Nancy 2006a, p. 27, 33 en 37.

48 “Partes extra partes: ce qui est impénétrable, ici, ce n’est pas l’épaisseur massive de la pars, c’est au 
contraire l’écartement de l’extra.” 
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(…)” (p. 143).49 Dus de materiële lichamen bestaan van buiten in een gezamenlijke 
tussenruimte, die voortdurend verandert.

4. Lichamen worden, volgens Nancy, gekenmerkt door hun ‘blootstelling’ 
(exposition). Wat hij bedoelt is dat het lichaam in eerste instantie van ‘buiten’ bestaat 
en in die zin is blootgesteld aan dat buiten. Dat leert ook de etymologie: exposition, 
van het Latijn exponere, in het Nederlands ‘exponeren’, dat ondermeer betekent 
‘buiten zetten’ en ‘blootstellen’ (Van Veen & Van der Sijs, 1997). Lichamen zijn naar 
buiten geplaatst, blootgesteld aan andere lichamen en de wereld. Daarbij geldt een 
voortdurende dynamiek, want, zo benadrukt Nancy: “De lichamen [zijn] altijd aan 
het vertrekken, op het punt van een beweging, van een val, van een tussenruimte, 
van uit elkaar gaan” (2006a, p. 31).50 Dit ‘ruimte laten tussen’ (espacement)51, dit 
steeds weer vertrekken van de lichamen, vormt tegelijk het binnen én buiten van 
hun afscheiding ten opzichte van elkaar. Er is geen vaste grens tussen de aan elkaar 
blootgestelde lichamen. Want dat wat er volgens Nancy wordt blootgesteld is het 
afgescheiden lichaam, wat hij ook wel het ‘zelf-apart’ (l’a-part-soi) noemt, maar: voor 
zover het aan het vertrekken is. Er is altijd weer opnieuw beweging. Waar die bloot-
stelling zich voltrekt is daarom nooit exact te bepalen. Voor Nancy symboliseert de 
huid (peau) echter wel die altijd verschuivende grens, daar waar de aanrakingen 
plaatsvinden. Om die reden noemt Nancy de kenmerkende blootstelling van het 
lichaam, met een woordspeling, ook: expeausition.52 (In paragraaf 4.5 kom ik uit-
gebreid terug op Nancy’s begrip van de aanraking en de status aparte van de huid 
daarbij.)

Deze vier kenmerken van het lichaam in meervoud komen samen in Nancy’s 
begrip van het ‘delen’ (partage). Dit begrip duikt overal op in het werk van Nancy53, 
zo ook in Corpus (2006a, p. 73, 80) waar het gaat om het ‘delen van lichamen’ 
(partage des corps). Nancy kiest deze term doelbewust vanwege zijn dubbele bete-
kenis, te weten van: ‘samen delen’ en ‘verdelen’. Dit betekent dat het lichaam in 
meervoud tegelijk gedeeld én verdeeld is, wat strookt met zijn eerder besproken 
sociale ontologie. We weten immers, dat Nancy’s sociale ontologie in de eerste 

49 “The structure of ‘parts outside parts’ describes the way in which material bodies exist in a relation 
of exteriority each to the other, and the way in which the components or constitutive parts of material 
bodies likewise exist outside of each other (…).” 

50 “Les corps toujours sur le départ, dans l’imminence d’un mouvement, d’une chute, d’un écart, d’une 
dislocation.” 

51 Zie bijvoorbeeld: Nancy 2006a, p. 32.

52 Zie: Nancy 2006a, p. 31-34.

53 Zie ook: Slatman 2008, p. 160, voetnoot 13.
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plaats als een lichamelijke ontologie opgevat moet worden. En hiervoor werd al 
duidelijk dat de zin zelf het delen van zijn is, waarbij het zijn tegelijk singulier en 
meervoudig is. Met andere woorden: het meervoudig singulier zijn van het lichaam 
is als het ‘delen van lichamen’. In dat licht moeten de vier kenmerken kenmerken 
van (inter)lichamelijkheid begrepen worden: (1) de materie als verschil, (2) het 
vreemde, (3) het bestaan van buiten en (4) de blootstelling aan het buiten, van de 
lichamen onderling. 

Toch lijkt het accent bij die kenmerken nog vooral op de veelheid van lichamen 
onderling te liggen. Want wat maakt precies, dat er met die veelheid tegelijk ook een 
eenheid van lichamen is? Het antwoord op deze vraag heeft van doen met Nancy’s 
kernbegrip van de aanraking. In zijn filosofie blijkt het delen van het lichamelijk 
samenzijn uiteindelijk in en door het aanraken plaats te vinden. De aanraking 
vormt het brandpunt van de relatie tussen lichamen in het denken van Nancy, waar 
ik in deze paragraaf nog geen aandacht aan heb besteed. Vanwege het belang van 
dit kernbegrip, wil ik daar in twee aparte paragrafen verder op ingaan (zie: § 4.5 
en § 4.6). In ieder geval kunnen we vaststellen, dat er vanuit het perspectief van 
Nancy een fundamentele en constitutieve spanningsverhouding is in de relatie 
tussen lichamen. En dat betekent ook: de lichamen onderling zijn tegelijk een 
eenheid en een veelheid, zonder dat een van beide in de ander kan worden opgelost. 
Het is niet of/of, maar en/en. Aldus kan Nancy’s denken van ‘intercorporaliteit’ 
worden begrepen in termen van het samen delen én verdelen, dat wil zeggen: als 
de spanning tussen eenheid én veelheid van het lichamelijk samenzijn. In de nu 
volgende paragraaf laat ik zien dat zijn perspectief op ‘intercorporaliteit’ bovendien 
terugkomt in zijn teksten op het gebied van de hedendaagse danskunst. En daarna 
ga ik nader in op de kwestie van de aanraking.

4.4 LICHAMELIJK SAMENZIJN IN DE HEDENDAAGSE 
 DANSKUNST

In zijn teksten op het gebied van de hedendaagse danskunst bezigt Nancy een 
voor zijn denken belangrijke term. Dat is de term ‘scheiding’ (séparation). Zo heeft 
hij samen met de Franse choreografe Mathilde Monnier het boek Dehors la danse 
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(2001) 54 geschreven, of liever: gemaakt.55 En direct in de inleiding op dit boek, met 
als titel ‘Séparation de la danse’ (2001b)56, maakt hij duidelijk dat de zin van de dans 
wat hem betreft ligt in de zin van de ‘scheiding’ (séparation). Nancy schrijft er: “De 
zin van de dans is de zin van de scheiding in de sprong die haar [de scheiding] opent 
en die haar overbrugt” (2001b, p. 5).57 Dit is geen makkelijk te begrijpen uitspraak, 
waarin Nancy speelt met het enkele onderdeel van de sprong in de dans en er tegelijk 
twee kernbegrippen aanknoopt: ‘zin’ (sens) en ‘scheiding’. Zoals mijn onderzoek 
vereist, concentreer ik me hier op het begrip van ‘scheiding’.58 Daar draait deze 
tekst ook vooral om. Nancy’s vertrekpunt van denken aangaande intercorporaliteit 
in de context van de hedendaagse danskunst komt namelijk precies daar op neer: 
het primair uitgaan van de ‘scheiding’ of het ‘verschil’ van en tussen de materiële 
lichamen in de danskunst. En om die scheiding van dansende lichamen in het 
juiste perspectief te plaatsen, vraag ik aandacht voor Nancy’s differentiefilosofische 
duiding van de relatie tussen ‘sprong en ‘oorsprong’. Ik geef hier mijn interpretatie 
van deze complexe en gecondenseerde tekst.

Door de ‘sprong’ (bond) in de dans opent zich de ‘scheiding’ tussen lichamen. 
En deze scheiding wordt, volgens het citaat van Nancy hierboven, in diezelfde 
sprong tegelijk ook ‘overbrugd’. Duidelijk is dat het hier om het lichaam gaat, dat 
springt in de dans. Maar uitgaande van het ‘meervoudig singulier zijn’ (être singulier 
pluriel) is er meer fundamenteel altijd ook het wegspringen van het zijn, van de 
‘oorsprong’, dat wat Nancy in dynamische termen duidt als: de ‘oer-sprong’ (Ur-
Sprung, archi-saut). Volgens Nancy is er immers een primordiale ‘scheiding’ – d.i. 

54 Met dank aan Mathilde Monnier, die mij ook dit boek heeft toegestuurd. 

55 Dehors la danse is op speelse wijze vormgegeven als een soort werkboek, met ruitjespapier als 
voorpagina en een ringband erdoor. De inhoud betreft een inleidende tekst (die veel overlap vertoont 
met Nancy’s tekst ‘Allitérations’), kunstzinnige foto’s, een deel van hun e-mailwisseling (van 6 
december 1999 tot en met 22 september 2000), afbeeldingen van oude tekeningen van hofdansende 
figuren, foto’s van een notitieboek met aantekeningen, met choreografische schetsen, met opgeplakte 
tekstfragmenten, foto’s van dansers en aan het eind nog wat choreografische uitwerkingen.

56 Deze inleidende tekst is een voorloper van het door mij eerder besproken ‘Allitérations’ (2005). Zie 
ook: § 4.2.

57 “Le sens de la danse est le sens de la séparation dans le bond qui l’ouvre et qui la franchit.” De 
Nederlandse vertalingen van de citaten zijn van mijzelf.

58 Het begrip ‘zin’ (sens) speelt een belangrijke rol in het oeuvre van Nancy. Zo draagt één van zijn 
boeken de titel: Le sens du monde (1993), te vertalen als: ‘De zin van de wereld’. In Nancy’s teksten 
over de danskunst zien we het begrip ‘zin’ dan ook regelmatig terugkomen. Als mijn onderzoek zich 
op de danskunst als zodanig zou richten, dan zou een diepgaand onderzoek naar dit begrip in relatie 
tot deze kunstvorm – naar ‘de zin van de danskunst’, waar Nancy ook over schrijft – noodzakelijk 
zijn geweest. Maar mijn onderzoek richt zich, zoals bekend, in hoofdzaak op het vraagstuk van 
intercorporaliteit, en wel in de context van de danskunst.     
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het verschil of differentiële gehalte van het zijn –, zoals die ook blijkt uit zijn eerder 
besproken sociale en lichamelijke ontologie (zie: § 4.3). Dit betekent dat het dansen-
de lichaam altijd in oorsprong van de ander (en in zichzelf) gescheiden is, en in de 
sprong die scheiding tussen lichamen tegelijk opent en overbrugt . 

Een aanknopingspunt voor deze interpretatie vormt een kernuitspraak die 
Nancy in ‘Séparation de la danse’ doet over het springende lichaam: “Het springt 
een oorspronkelijke sprong: Ur-Sprung, oer-sprong, is de Duitse naam, dus metafy-
sisch, van de absolute oorsprong” (2001b, p. 5).59 De ‘sprong’ in de dans koppelt hij 
zo aan het (traditionele filosofische) begrip van een ‘oorsprong’, waarin van meet 
af aan een verschil werkzaam is.60 Nancy gaat uit van een oorspronkelijk verschil. 
En kernachtig vervolgt hij over genoemde koppeling: “Sprung van de Ur in zichzelf 
evengoed als buiten zichzelf: een sprong vormt de (brug)boog van het principe” 
(2001b, p. 5).61 In en door de sprong neemt het lichaam een andere plaats in, ten 
opzichte van zichzelf en ten opzichte van de ander. Het is Nancy echter niet om 
de metafysica te doen, maar om het duiden van het fundamentele principe: het 
scheiden van het lichaam. Dat is ook, hoe een lichaam in ‘oorsprong’ ontstaat (bij de 
geboorte). In de danskunst wordt die scheiding van de (oor)sprong steeds opnieuw 
geopend én overbrugd. Dus: de sprong brengt weliswaar een scheiding tussen 
lichamen teweeg, maar vormt zo tegelijk ook de (brug)boog waardoor er überhaupt 
een relatie tussen lichamen is. Maar de vraag is nog open hoe Nancy die relatie van 
lichamen onderling in de danskunst dan precies denkt. Het accent lijkt immers 
opnieuw op de veelheid te liggen, op het ruimte innemen tegenover elkaar, terwijl 
er tegelijk ook een eenheid is. Daar ga ik nu verder op in en dit mondt uit in twee 
paragrafen over Nancy’s kernbegrip van de aanraking (§ 4.5 en § 4.6).

In ‘Entretien avec Jean-Luc Nancy’, een interview met Véronique Fabbri uit 200462, 
waarin zij aanknoopt bij ‘Séparation de la danse’ uit Dehors la Danse (2001b), geeft 
Nancy een nadere toelichting op zijn denken over de verhouding tussen lichamen 

59 “Il saute d’un saut originaire: Ur-Sprung, archi-saut, est le nom allemand, donc métaphysique, de 
l’origine prise absolument.” 

60 Een dergelijk spelen met taal komt veelvuldig voor in het werk van Nancy (zie ook: § 4.2). We kennen 
dit al van de Franse differentiedenker Jacques Derrida (1930-2004). De meerwaarde die het spelen 
met woorden als ‘sprong’ en ‘oorsprong’ echter voor mijn onderzoek heeft, is dat Nancy zijn filosofie 
hier nadrukkelijk betrekt op de praktijk van de danskunst. 

61 “Sprung de l’Ur en lui-même aussi bien que hors de soi: un bond fait l’arche du principe.” 
62 Er is ook een Duitse vertaling van dit interview beschikbaar: Nancy, J.-L. (2008b). Gespräch mit Jean-

Luc Nancy. (Interview met Véronique Fabbri). (R. Voullié, vert.). In Y. Rainer, L. Berio, D. Kishik, J.-L. 
Nancy, M. Serres & R. Thom, Allesdurchdringung (p. 60-89). Berlijn, Duitsland: Merve Verlag.
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in de danskunst. Het interview bestaat in totaal uit tien vragen. Op drie daarvan 
zoom ik hier in.

De eerste vraag van Fabbri aan Nancy gaat erover in hoeverre dans in essentie 
spectaculair is. Weliswaar is de thematiek van het spektakel hier voor mijn onder-
zoek verder niet van belang. Maar wat wel interessant is, dat is een bepaald punt 
uit Nancy’s antwoord hierop. Ik doel dan op het punt van het, al eerder besproken, 
‘delen’ (partage). Nancy maakt duidelijk dat bij de vraag naar de dans als spektakel 
drie dimensies of elementen voor ogen gehouden moeten worden: de bepaalde wij-
ze van voordragen in theater en dans, het religieuze of cultische karakter en de dans 
als presentatie. Over het als tweede genoemde element zegt hij nu, dat er volgens 
hem geen dans kan zijn zonder een bepaalde cultische dimensie. Maar die cultus 
hoeft niet per se op een god gericht te zijn. Want, zo stelt Nancy: “De cultus als 
zodanig, is misschien alleen het delen van dezelfde gebaren, en omdat de gebaren 
werkelijk gedeeld kunnen worden, de ruimte delend, de ruimte innemend, komt 
men tot de dans” (2004, p. 64).63 Volgens Nancy is dat zeer belangrijk in wat men 
cultus noemt: het delen van dezelfde gebaren, een aanpassing van de een aan de 
ander, een gemeenschappelijke ruimte. Een zo begrepen cultische dimensie, lijkt 
hij te willen zeggen, maakt de dans pas mogelijk. Daarbij gaat het Nancy namelijk 
om een ‘dimensie van het lichaam’ (dimension du corps). Dus: het cultische element 
van ‘het delen’ (partage) van dezelfde gebaren of bewegingen in de ruimte is van 
belang voor een goed begrip van Nancy’s denken over ‘intercorporaliteit’ in de 
hedendaagse danskunst. Maar er is meer. 

De vierde vraag die Fabbri in het interview aan Nancy stelt is: of de dans geen 
bijzondere status onder de kunsten heeft, omdat deze het contact en de aanraking 
in het spel brengt, een lichaam in contact met een andere ruimte, met een ander 
lichaam? En omdat de dans op een andere manier met de esthetische waarneming 
omgaat? In haar uitgebreid geformuleerde vraag wijst ze daarbij op het belang 
van het ritme in de dans. Dit brengt Nancy op de meer algemene kwestie van het 
onderscheid tussen de kunsten, een kwestie die hem sterk interesseert (en waar hij 
regelmatig over gepubliceerd heeft).64 Volgens hem ligt het specifieke element van 
dans ten opzichte van andere kunsten inderdaad bij het ‘ritme’ (rythme). Het ritme, 

63 “Le culte comme tel, c’est peut-être seulement le partage de mêmes gestes, et pour que les gestes 
soient vraiment partagés, partageant l’espace, occupant l’espace, on en vient à la danse.” De 
Nederlandse vertalingen van de citaten uit deze tekst zijn van mijzelf.

64 Zie bijvoorbeeld de bundels: Nancy, J.-L. (2001a). Les Muses (tweede druk). Parijs, Frankrijk: Galilée. 
Daarvan in het bijzonder de tekst: ‘Pourquoi y a-t-il plusieurs arts, et non pas seul?’ (p. 9-70). En 
ook: Nancy,  J.-L. (2006e). Multiple Arts. The Muses II. (S. Sparks, ed.). Stanford, California: Stanford 
University Press.
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zegt hij, is absoluut fundamenteel. En misschien geldt dat daarom ook wel voor de 
andere kunsten. Het ritme, dat wil volgens Nancy zeggen: de ‘niet-indifferentie’ 
van tijden en ruimtes, een ware differentie. Op Nancy’s opvatting over ritme en de 
verhouding van ruimte en tijd in de dans ga ik niet verder in. Waar het hier om gaat 
is zijn opvatting over de relatie tussen lichamen onderling in de dans. Zo vervolgt 
hij zijn uiteenzetting naar aanleiding van de kwestie van het ritme: “Maar in de 
dans, zou ik zeggen dat het ritme meteen in het begin al speelt tussen een subject 
en de omgeving rondom hem” (2004, p. 67).65 Dus in de dans gaat het vanaf het 
begin om het ritme tussen een subject en zijn omgeving. En het is niet overdreven 
te stellen, dat in nagenoeg alle gevallen daarbij een of meer andere subjecten deel 
uitmaken van die omgeving. 

Nancy wijst in zijn nadere toelichting op de betekenis van het ‘ritme’ in de 
dans op twee aanpalende begrippen: methexis (‘het deelhebben’) en Einfühlung 
(‘het invoelen’).66 Wat betreft het eerste begrip: het ritme van de dans komt het 
dichtst in de buurt van het begrip methexis, een ‘deelhebben aan’ (participation), in 
de betekenis zoals Plato daaraan geeft. Nancy legt dit niet verder uit, maar Plato’s 
begrip van methexis komt kort gezegd neer op het deelhebben van de zintuiglijke 
verschijningen (waarnemen van het verschijnen) aan de bovenzintuiglijk wereld 
van vormen of  ideeën (denken van het zijn). Ik denk dat hij hier doelt op het ritme, 
de beweging of het komen (venue), dat kenmerkend is voor de relationaliteit van de 
‘materie als verschil’ bij het lichaam en het ‘meervoudig singulier zijn’. Immers, zo 
vervolgt Nancy, het meest opvallende in de dans is datgene wat onmiddellijk met de 
deelname in verband staat. Want als je een danser ziet, tenzij je natuurlijk niet goed 
kijkt, maar anders dans je in meer of mindere mate met hem mee. Dus in het ritme 
van de dans gaat het om een ‘deelhebben aan’ iets, de omgeving, een ander lichaam. 

Wat betreft het tweede begrip: sinds het begin van de vorige eeuw wordt 
een dergelijke verhouding van ‘deelhebben aan’ aangeduid met het begrip van 
Einfühlung. Dat betreft dan, zo licht Nancy kort toe, het veronderstelde vermogen 
om dat wat in de ander speelt, in zichzelf na te spelen (rejouer), dat wil zeggen: ‘in 
te voelen’. Uit Nancy’s antwoord blijkt echter, dat hij een verschil ziet tussen dat 
wat hij wil aanduiden met methexis en het begrip van Einfühlung. Hij is op zoek 
naar de dieperliggende oorzaak van ‘het invoelen’. Want, geeft hij aan, misschien 
heeft het net als vele andere begrippen die betrekking hebben op de relatie met de 
ander de tekortkoming een ‘uitwendigheid’ van de betrokkenen te veronderstellen. 

65 “Mais dans la danse, je dirais que c’est le rythme d’emblée joué entre un sujet et le monde autour de 
lui.”       

66 Zie: Nancy 2004, p. 67/68.
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De Duitse filosoof Heidegger (1889-1976) wijst hier volgens hem terecht op. Maar 
toch is dit begrip wel van belang, stelt Nancy, want: “Hoe het ook zij met de notie 
van de Einfühlung, (...) die wijst op iets, het is een symptoom” (2004, p. 68).67 Dus 
de notie van Einfühlung kan als ‘symptoom’ ons op het denkspoor van een ‘oorzaak’ 
zetten. Op iets dat als een dieperliggende verhouding tussen lichamen begrepen 
moet worden. 

De naam van Heidegger viel al even in Nancy’s antwoord op de vorige vraag. 
En bij de vijfde vraag wordt duidelijker hoe hij, voortbordurend op de analyse van 
deze filosoof, denkt over ‘intercorporaliteit’ in de danskunst. Nancy maakt duidelijk 
dat wat hij eerder in het interview gezegd heeft over het openen van een ruimte 
door een ritme, bewust bedoeld was om uiteindelijk over Heidegger en zijn analyse 
van het Dasein te kunnen spreken. Wat is het Dasein, aldus Nancy? Dat is, zegt 
hij, niet ‘daar zijn’ (être là), maar ‘het “daar” zijn’ (être le « là »).68 Dat wil zeggen: 
zijn ‘ergens in de wereld geworpen zijn’ een opening te bieden. En deze opening 
maakt ook zin als opening. Daar ligt voor hem de nadruk. Het lichaam beweegt zich 
niet door de ruimte, maar opent een ruimte. Meer zegt Nancy hier niet over deze 
complexe denkwijze, en laat ik hem daarin volgen. Want: het enige wat volgens 
Nancy van Heidegger nu gezegd kan worden is, dat het hem niet werkelijk of zelfs 
helemaal niet gelukt is ‘de anderen’ in het Dasein op te nemen. Als de anderen al in 
positieve zin serieus worden genomen door Heidegger, dan is het in de vorm van 
het ‘volk’ (peuple)69. Maar, luidt Nancy’s kritiek aan het adres van Heidegger: het 
‘volk’ danst niet, het loopt in gelijke pas, of het wordt in de loopgraven gedood. Om 
deze tekortkoming teniet te doen, knoopt hij aan bij Heideggers ‘het men’, das Man. 
Nancy vindt het ‘men’, anders dan Heidegger zelf, namelijk zeer indrukwekkend: 
“(…) het is een soort van uitwendig met elkaar verkeren, het is het ‘zusammensein’, 
maar dat [het ‘men’] is helemaal niets – terwijl juist de dans misschien het ‘samen’ 
is, dat noch een gemeenschap, noch zuiver uitwendig is” (2004, p. 69).70 In de 
notie van het ‘samenzijn’, als kritiek op Heidegger, komt Nancy’s opvatting van een 
veelheid én eenheid van lichamen dus duidelijk naar voren.

67 “Quoi qu’il en soit de la notion d’Einfühlung, (…) ça indique quelque chose, c’est un symptom.” 

68 Zie: Nancy 2004, p. 69.

69 Zie: Nancy 2004, p. 69.

70 “(…) c’est une espèce de côtoiement extérieur, c’est le « zusammensein », mais ce n’est rien du tout 
– alors que justement, la danse, c’est peut-être le « ensemble » qui n’est ni communiel, ni purement 
extérieur.” 
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Ter afsluiting van zijn antwoord op de vijfde vraag, over de verhouding van de 
danskunst tot de andere kunsten, doet Nancy nog een uiterst relevante uitspraak. 
Hij zegt: “Het is beslist zeker dat de relatie van de lichamen onderling in de dans 
zeer moeilijk te denken is, maar het is een goede test om de relatie in het algemeen 
te ondervragen” (2004, p. 69).71 Wat uit deze uitspraak blijkt en, hoewel niet even 
expliciet, ook uit de andere teksten die Nancy over de danskunst heeft geschreven, 
is dat zijn inzet bij de doordenking van de relatie tussen lichamen in de danskunst 
verder reikt dan alleen deze context. Er staat meer op het spel. Want: het is zogezegd 
een test voor het denken van die relatie in het algemeen, ook in andere contexten. 
Maar de danskunst is wel bij uitstek geschikt om over die relatie tussen lichamen 
– over: ‘intercorporaliteit’ – na te denken. Dans heeft voor Nancy een bepaald 
privilege, ook onder de kunsten, omdat een belangrijk onderwerp als lichamelijk 
samenzijn er, volgens hem, onmiskenbaar in speelt. 

Aldus begrijpt Nancy ‘intercorporaliteit’ – bij uitstek in de danskunst – als 
een verhouding van eenheid én veelheid van lichamen, die op gespannen voet met 
elkaar staan (of liever: bewegen). Maar beide zijn tegelijk, hoewel afhankelijk van de 
situatie in meer of mindere mate, altijd het geval. Immers, er is een veelheid aan in 
‘oorsprong’ van elkaar (en ook in zichzelf) ‘gescheiden’ of verschillende lichamen. 
In de steeds weer nieuwe ‘sprong’ zijn deze materiële lichamen tegelijk dat ene 
‘lichaam’ van de groep, alsook de te onderscheiden lichamen van iedere danser. Er 
is ook het ‘(ver)delen’ van dezelfde gebaren en bewegingen, waardoor die spanning 
zich voordoet. En er is het ritme van de dansers onderling, dat specifiek is voor deze 
kunstvorm. Misschien is dans wel bij uitstek het zusammensein, het samen zijn. 
Samenvattend, is dat dus hoe Nancy het lichamelijk samenzijn in de hedendaagse 
danskunst opvat. 

Maar daarmee zijn nog niet alle relevante zaken gezegd over Nancy’s filo-
sofische perspectief op het vraagstuk van ‘intercorporaliteit’ in de hedendaagse 
danskunst. Er ontbreekt namelijk nog een nadere uiteenzetting van een belangrijk 
kernbegrip in zijn denken, daar waar het gaat om deze kwestie. In de nu volgende 
twee paragrafen spits ik mijn onderzoek naar Nancy’s denken daarom toe op dat 
betreffende kernbegrip, te weten: de aanraking.

71 “Nul doute que le rapport des corps entre eux dans la danse est très difficile à penser, mais c’est un 
bon test pour interroger le rapport en général.” 
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4.5 AANRAKING BIJ HET DELEN VAN MATERIËLE LICHAMEN

Hoewel de focus van mijn onderzoek de vraag naar de relatie tussen lichamen in de 
hedendaagse danskunst is en niet die van het aanraken als zodanig, betreft dit een 
fundamenteel filosofische kwestie die ik wel in mijn onderzoek dien te betrekken. 
Want hoe precies krijgt die relatie tussen lichamen haar beslag? Nancy’s antwoord 
daarop heeft van doen met het begrip ‘aanraken’ (toucher), dat cruciaal is in zijn 
denken over het lichamelijk samenzijn. En dit begrip komt ook terug in zijn teksten 
over lichamelijkheid en danskunst. Om Nancy’s denken over de relatie tussen 
lichamen in de context van de hedendaagse danskunst zoveel mogelijk recht te 
doen, kan een beschouwing van dit begrip en de betekenis ervan in het onderhavige 
onderzoek daarom niet gemist worden. 

In deze paragraaf geef ik om te beginnen een nauwgezette beschrijving en 
eerste analyse van relevante aspecten van Nancy’s kernbegrip van de aanraking, met 
het oog op het vraagstuk van lichamelijke samenzijn in de hedendaagse danskunst. 
Daarna verdiep ik deze analyse in de volgende paragraaf (§ 4.6). Wat zal blijken 
is dat Nancy dit begrip bij het delen van materiële lichamen in de danskunst niet 
zozeer als een esthetica, maar vooral als een ontologie van de aanraking invult. Ook 
als het gaat om zijn kernbegrip van aanraking, blijkt Nancy dus vooral het materiële 
aspect van het lichamelijke samenzijn te benadrukken.

Volgens Nancy vindt de spanning tussen de eenheid en veelheid van het lichame-
lijk samenzijn plaats in en door het aanraken (toucher). Maar hoe begrijpt hij het 
aanraken precies? 

Om te beginnen is aanraking bij Nancy niet voorbehouden aan de mens. Alles 
in deze wereld is met elkaar in aanraking: mensen, dieren, planten en stenen. Want 
een steen raakt andere stenen waar hij tussen ligt weliswaar niet aan in de betekenis 
van de tastzin, van een betasten. “Maar”, aldus Nancy in de paragraaf ‘Toucher (I 
et II)’ van zijn boek Le sens du monde (1993), “hij raakt, of hij raakt aan: passieve 
transitiviteit. Hij wordt aangeraakt, geen verschil” (p. 102).72 Stenen zijn even zo 
goed in contact (au contact) als mensen. En in dat contact, in die aanraking heeft 
de differentie, het opschorten en het verschil, tussen eenheid en veelheid van zijn 
plaats. 

72 “Mais elle touche, ou elle touche à: transitivité passive. Elle est touché, pas de différence”. Van dit 
boek is ook een Engelse vertaling beschikbaar: Nancy, J.-L. (1997). The Sense of the World. (J.S. Librett, 
transl.). Minneapolis, USA: University of Minneapolis. De vertaling van de Franse citaten zijn van 
mijzelf.
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Volgens Slatman (2008) zijn aanraken en aanraking kernbegrippen van 
Nancy’s materialisme. Zo licht ze toe: “Alleen materie is raakbaar en alleen materie 
kan andere materie raken. Materie is raakbaar en rakend door haar kwantitatieve 
eigenschap die primair beschreven wordt als exterioriteit of uitwendigheid (exterio-
rité)” (2008, p. 161). Nancy wijst zelf in de genoemde paragraaf van Le sens du monde 
op die ‘kwantitatieve’, of preciezer: ‘kwantum’-eigenschap van de materie, volgens 
welke een steen gekenmerkt wordt door zijn ‘onderscheiden zijn’, zijn ‘discretie’ 
(discrétion). Hij schrijft er namelijk: “Deze discretie die men zou kunnen noemen 
kwantum-discretie, lenend van de fysica de discretie van de materiële kwanta, vormt 
de wereld als zodanig (…)” (1993, p. 103).73 Daarom spreekt Nancy (1993, p. 103) wat 
betreft zijn denken over aanraken ook van een ‘kwantumfilosofie van de natuur’ 
(philosophie quantique de la nature). Maar, zo zegt hij er direct bij, die moet nog 
wel worden gedacht. Immers, er geldt ook zijn uitgangspunt van het ‘differentieel 
materialisme’ (zie: § 4.3). En volgens dat uitgangspunt moet de materie in eerste 
instantie als verschil of differentie worden begrepen.74

In geval van de mensen onderling is aanraking, volgens Nancy, eveneens 
doorslaggevend. De mens maakt immers deel uit van de materiële wereld en is ook 
zelf een materieel lichaam. Aanraken en aanraking spelen zo een cruciale rol bij 
zijn denken over het lichamelijk samenzijn van de mens. Nancy maakt duidelijk 
dat alle lichamen elkaar op een bepaalde manier aanraken. Hij schrijft in de tekst 
‘Befremdliche Fremdkörper’ (2010a): “De wereld is geweven uit het aaneen grenzen 
van alle lichamen, waartussen de lucht, het licht, de klank, de geuren en alle andere 
modulaties van de materie onophoudelijk het evenzo fijne als stevige weefsel van 

73 “Cette discrétion qu’on pourrait dire quantique, en empruntant à la physique la discrétion des quanta 
matériels, fait le monde comme tel (…).”  

74 In de kwantummechanica, als tak van de kwantumfysica, wordt er vanuit gegaan dat er weliswaar 
elementaire deeltjes bestaan, maar dat die nooit met volledige zekerheid zijn waar te nemen. 
Het gaat dan om het allerkleinste, microfysische niveau van de werkelijkheid, vele malen kleiner 
dan geldt voor het menselijk lichaam. En wat hier belangrijk is: de kwantummechanica verklaart 
hoe dergelijk ‘deeltjes’ op meerdere plekken tegelijk kunnen bestaan, of in meerdere toestanden 
tegelijk kunnen verkeren (nl. als deeltjes én als golven). Zie hiervoor bijvoorbeeld een populair-
wetenschappelijk werk op het gebied van de theoretische fysica, zoals: Hawking, S. & Mlodinov, M. 
(2009). Een korte geschiedenis van de tijd. (R. Jonkers, vert.). Amsterdam, Nederland: Bert Bakker. 
Hierop aanhakend denk ik dat Nancy’s differentieel materialisme met het oog op het vraagstuk van 
intercorporaliteit op verschillende analyseniveaus uitgewerkt kan worden. Ik noem het een micro-, 
meso- en macrofilosofisch niveau. In mijn onderzoek ligt de focus op het mesoniveau van de lichamen 
onderling in de danskunst. Maar gegeven Nancy’s kwantumfilosofisch perspectief is een analyse van 
zijn denken op het allerkleinste, microfilosofische niveau van de relatie tussen materiële lichamen 
volgens mij ook zeer wel mogelijk. 
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het universum spinnen” (p. 49).75 Het universum, zo verduidelijkt Nancy, heeft 
zijn naam slechts te danken aan de eenheid van precies dat weefsel. Dat is een 
eenheid van een met zichzelf vervlochten uitgebreidheid (Nancy’s formuleringen 
hebben hier veel weg van Merleau-Ponty’s beschouwingen). Maar, zo benadrukt 
hij: het is tegelijk een eenheid die zich noch in eenwording, noch in eenvormigheid 
oplost en die zich vanuit haar kern verwijdert en aan zichzelf is blootgesteld. In 
dit ruimere kwantumfilosofische en differentieel materialistische perspectief op 
de wereld en uiteindelijk op het universum, beziet Nancy de aanraking tussen de 
materiële lichamen van mensen: “Lichamen onder elkaar, die hun tussen, hun met, 
hun tegen delen – elkaar nabij en met elkaar vermengd, zonder oplossing” (2010a, 
p. 49).76 Want, stelt Nancy, niets lost de wereld tot een eenheid in de geest op. En 
daar voeg ik voor Nancy aan toe: ook niet in de materie. Hij gaat immers uit van de 
materie als verschil of differentie en haar dan wel als eenheid denken zou even zo 
goed neerkomen op een oplossing ervan in de geest.

Ook als Nancy schrijft over gedeelde lichamelijkheid in de danskunst, blijken aan-
raken en aanraking kernbegrippen van zijn denken te vormen. Zo staat een lezing 
van hem uit 2010 bij het Tanzquartier in Wenen77, grotendeels in het teken van het 
aanraken. Dat blijkt direct al uit de titel ervan: ‘Rühren, Berühren, Aufruhr’ (2011).78 
Ik belicht de voor mijn onderzoek relevante kernaspecten van het aanraken, zoals 
die in deze tekst naar voren komen. Wat duidelijk wordt is dat ze deels een herhaling 
vormen van wat in paragraaf 4.3 over Nancy’s lichamelijke ontologie aan de orde 
kwam. Het accent ligt nu echter niet op het delen van de materiële ‘lichamen’ of de 
spanning tussen eenheid én veelheid van ‘zijn’ in de danskunst, maar op dat wat die 
spanning precies teweeg brengt: de ‘aanraking’ of het ‘contact’ tussen de lichamen 
onderling. Ik bespreek de volgende kernaspecten van het aanraken, zoals door mij 

75 “Die Welt is gewebt aus dem Angrenzen aller Körper, zwischen denen die Luft, das Licht, die Klang, die 
Gerüche und alle andere Modulationen der Materie unablässig das ebenso feine wie straffe Gewebe 
des Universums spinnen.” De vertaling van de citaten uit deze tekst zijn van mijzelf.

76 “Körper unter sich, die ihr Zwischen, ihr Mit, ihr Gegen teilen – einander nah und miteinander 
vermengt, ohne Auflösung.”

77 Het Tanzquartier Wien (TQW) is een van de belangrijk(st)e danshuizen in Europa, als het gaat om het 
verder denken en het onderzoeken van hedendaagse dans en performance, alsook om de daarmee in 
verbinding staande theoretische discoursen en posities.

78 De tekst van de lezing heb ik per e-mail via een filosofiegenote, Aukje van Rooden, rechtstreeks van 
Jean-Luc Nancy zelf mogen ontvangen, vlak voordat hij de lezing eind december 2010 ging geven. 
De titel ervan is in het Duits, terwijl de lezing zelf oorspronkelijk in het Frans was. Er is een Duitse 
vertaling op internet beschikbaar van de hand van Valérie Baumann (2011). De vertalingen van de 
Franse citaten zijn van mijzelf.
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uit de tekst gedestilleerd, die zijn in sleutelwoorden: (1) bewegen, (2) scheiding, (3) 
affectie, (4) buiten, (5) huid, (6) blootstelling, en (7) ritme.

1. Om te beginnen heeft het aanraken voor Nancy alles met ‘bewegen’ (mou-
vement) te maken. De aanraking is voortdurend in beweging. Om dit duidelijk te 
maken, start hij zijn verhaal met een semantische beschouwing van de begrippen 
uit de titel in het Duits, de vertalingen daarvan in het Frans en een verwijzing naar 
het Latijn (wat ik hier vervolgens ook in het Nederlands vertaal). Hij maakt duidelijk 
dat de drie noties ‘Rühren, Berühren, Aufruhr’ in het Duits alle in de zelfde woord-
familie van ruhr samenkomen, terwijl het Frans hier verschillende begrippen voor 
kent (respectievelijk: le bouger of l’agiter, le toucher en le soulèvement). Deze woordfa-
milie heeft, zo benadrukt Nancy, vooral betrekking op de ‘beweging’ (mouvement, 
in het Duits: Regung) of ‘het bewegen’ (mouvement, in het Duits: Bewegen). Daarbij 
gaat het volgens hem niet om het plaatselijke bewegen, dat is in de betekenis van 
een ‘beweging’ of ‘verplaatsing’ of (in het Duits: Bewegung), noch om het trans-
formationele bewegen, dat is als ‘verandering’ (in het Duits: Verwandlung). Nancy 
wijst erop dat de betekenis van de woordfamilie ruhr, in termen van ‘het bewegen’ 
(mouvement), voor hem nog het dichtst ligt bij het Latijnse woord motus, afgeleid 
van het werkwoord movere. Het is de dynamische betekenis van dit Latijnse woord, 
die Nancy ook wil benadrukken bij das Berühren, le toucher of in het Nederlands: het 
aanraken. 

2. Volgens Nancy begint het aanraken daadwerkelijk bij de ‘scheiding’ (sépara-
tion) van het lichaam tijdens de geboorte. Voor het eerst gaan twee lichamen uiteen 
en verschillen ze van elkaar. Een nieuw lichaam wordt geboren. Daarbij is er direct 
ook de poging om het contact (contact) in te stellen of opnieuw in te stellen. In de 
scheiding verovert het pasgeboren lichaam die nieuwe mogelijkheid, die het slechts 
in aanzet kende: de mogelijkheid van de relatie en van het contact (la possibilité 
du rapport et du contact). De eerste aanzet daarvan in de baarmoeder was vooral 
auditief. Vervolgens is er daarbuiten, volgens Nancy, de aanraking van het lichaam. 
Want, zo stelt Nancy: “Op het moment dat hij geboren wordt, scheidt hij zich af” 
(2011, p. 2).79 De scheiding is een feit. Daardoor is er altijd een meervoudigheid van 
lichamen, waarmee hij zich verzet tegen een eenheidsdenken van de relatie tussen 
lichamen (Die scheiding van lichamen sluit echter niet perse een eenheidsdenken 
van het enkele lichaam uit, waarvoor de verschillende kernaspecten van de aan-
raking in hun onderlinge samenhang begrepen moeten worden.) Nancy vervolgt 
zijn uitleg: “Alleen een gescheiden lichaam kan aanraken” (2011, p. 2).80 Er ontstaat 

79 “Lorsqu’il naîtra, il se séparera.” 

80 “Seul un corps séparé peut toucher.” 
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beweeglijkheid in het zich verwijderen van de andere lichamen. De beweeglijkheid 
van het lichaam is de opening van de relatie (ouverture du rapport). Die relatie pro-
beert echter niet het ongescheiden zijn te herstellen: de relatie viert de scheiding en 
kondigt zo de ontmoeting aan, dat wil precies zeggen: het contact.

3. Aanraking gaat gepaard met ‘affectie’ (affection). Ook daarom uit Nancy kri-
tiek aan het adres van ieder eenheidsdenken. Want over de aanraking of het contact 
tussen de lichamen zegt hij: “Het contact annuleert niet de scheiding, integendeel” 
(2011, p. 3).81 Volgens Nancy zijn al die logica’s – metafysisch of psychologisch –, 
die uitgaan van de oorspronkelijke aantrekkingskracht van een ‘veronderstelde 
verloren eenheid’ (supposée unité perdue) en van de noodzaak om zich te schikken 
naar zoiets als een dwang van de scheiding, logica’s van het soort van monotheïsme 
of monodeïsme. Het zijn, wat hij noemt: ‘pathologica’s’ (2011, p. 3). Maar, zo schrijft 
hij spelend met deze term: het zijn geen ‘logica’s van het gevoel’ (pathos), noch van 
de dynamiek van het voelen (dunamis tou pathein). Dat is volgens Nancy namelijk 
iets anders, te weten: de kracht van het ontvangen en de capaciteit van het geaffec-
teerd zijn. En die affectie komt voort uit de ‘aanraking’. Nancy concludeert: 

Welnu, de affectie is voor alles passie en beweging van de passie, van een passie 

waarvan de natuur zelf ‘aanraken’ is: aangeraakt zijn, op zijn beurt aanraken, 

zich aanraken door de van buiten gekomen aanraking, door degene die mij 

aanraakt en degene door welke ik aanraak. (2011, p. 3)82 

In het denken van Nancy gaat de aanraking tussen de onderlinge lichamen dus 
gepaard met affectiviteit, die zich voordoet als passie en beweging van de passie.

4. Het aanraken in een voortdurende beweging is volgens Nancy slechts 
mogelijk doordat er een ‘buiten’ (dehors, extra) is. Geaffecteerd zijn betekent niet 
dat er al een subject is, dat het in de gegeven omstandigheden voor elkaar krijgt een 
affect te ontvangen. Daarentegen moet deze capaciteit van geaffecteerd zijn zelf 
een capaciteit in de meer eigenlijke zin zijn: een vermogen van ontvangen. Want 
kunnen ontvangen impliceert reeds een ontvangen, een geaffecteerd zijn. Of ook: 
geaffecteerd zijn eist als voorwaarde het al geweest te zijn, het altijd al geweest te 
zijn. Nancy stelt: “Dat is waarom er altijd al het buiten is geweest en altijd al een 
opening naar hem [het buiten]. Altijd al een naar het buiten uitgestrekte opening” 

81 “Le contact n’annule pas la séparation, bien au contraire.” 

82 “Or l’affection est avant tout passion et mouvement de la passion, d’une passion dont la nature 
même est  « toucher » : être touchée, toucher à son tour, se toucher de la touche venue du dehors, de 
celle qui me touche et de celle par laquelle je touché.”
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(2011, p. 3).83 Er is een verlangen naar het buiten, vooropgesteld dat het buiten er 
altijd al was. Het subject is er niet vooraf of uitwendig aan het buiten. Het is – als we 
al van een subject willen spreken – veel meer, zoals in het Frans gezegd kan worden, 
een ‘subject behorend aan het buiten’ (sujet au dehors), of zoals Nancy het samenvat: 
“(…) subject behorend aan de ander, subject behorend aan de aanraking van de 
ander” (2011, p. 3).84 Dus de aanraking of het geaffecteerd zijn is mogelijk doordat 
het ‘subject’ aan het buiten behoort.

5. In zijn doordenking van het aanraken krijgt de ‘huid’ (peau) bij Nancy een sta-
tus aparte. Algemeen komt hij wat betreft het aanraken tot de volgende vaststelling: 
“Heel mijn zijn is contact. Heel mijn zijn is aangeraakt/aanrakend” (2011, p. 4).85 En 
dat wil volgens hem ook zeggen: geopend zijn naar het buiten, geopend zijn door al 
zijn openingen, zoals de oren, ogen, mond, neus, alle kanalen voor voedselopname 
en spijsvertering, de lichaamsvloeistoffen en -sappen, het zweet. Meer specifiek 
geldt echter: de huid omhult al deze openingen, rondom alle in- en uitgangen van 
het lichaam. Ieder zintuig specialiseert zich in de affectie op een te onderscheiden 
manier – zien, horen, ruiken, proeven – , aldus Nancy: “(…) maar de huid houdt 
niet op deze manieren met elkaar te verbinden zonder ze echter verward te maken” 
(2011, p. 4).86 De huid die omwikkelt, is niets anders dan een ontwikkelen en inspe-
len op het buiten. Nancy noemt de huid: “(…) de algehele blootstelling van heel de 
omgrenzing van het lichaam (van heel zijn losmaking)” (2011, p. 4).87 Dus de huid 
maakt de lichamelijke open- of blootstelling aan het buiten eerst mogelijk. 

6. Sterker nog: het lichaam dat aanraakt ‘is’ die ‘blootstelling’ (exposition) aan 
het buiten. Er is nooit (alleen) dat ene lichaam op zich. Het is immers blootgesteld, 
wat betekent dat er altijd (ook) de relatie is tot wat het zelf niet is. Om dit punt te 
benadrukken, combineert Nancy spelenderwijs een aantal relevante aspecten (naar 
buiten/uit, huid, blootstelling) van zijn denken over het ‘aanraken’. Dat doet hij met 
het Franse neologisme: Ex-peau-sition. In het Nederlands is dit lastig te vertalen, 
maar misschien dat ‘uit-zijn/huid-zijn’ er met een vergelijkbare speelsheid het 
dichtst bij komt.88 Bij de expositie of blootstelling die het lichaam is, gaat het niet 
om zoiets als een ‘tentoonstelling’. Nancy bedoelt er niet mee dat het lichaam als 

83 “C’est pourquoi il y a toujours déjà eu du dehors et toujours déjà une ouverture vers lui. Toujours déjà 
une ouverture tendue vers le dehors.” 

84 “(…) sujet à l’autre, sujet à la touche de l’autre.” 

85 “Tout mon être est contact. Tout mon être est touché/touchant.” 

86 “(…) mais la peau ne cesse de relier ces régimes entre eux sans pour autant les rendre confus.” 

87 “(...) l’exposition générale de toute la circonscription du corps (de tout son détachement).” 

88 In de Duitse vertaling van de tekst staat: Aus-sein/Haut-sein.
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het ware op een wand van een expositie wordt vastgemaakt om bekeken te worden. 
Integendeel, deze expositie van het lichaam valt slechts te begrijpen als een per-
manente ‘beweging’, als een golfbeweging, die zich voortdurend ontrolt en weer 
teruggaat. Dat is, aldus Nancy: “(...) een altijd veranderende gang in het contact met 
alle andere lichamen (...)” (2011, p. 4).89 Opnieuw benadrukt Nancy bij het aanraken 
of het contact dus het belang van de verandering, van het ‘bewegen’ (zie ook: punt 
1), maar spitst hij het met de term ‘expeausition’ nu toe op het contact met andere 
lichamen.  Het contact tussen lichamen, hun wederzijdse aanraken (direct en 
indirect), is voortdurend in beweging. 

7. De aanraking is vergelijkbaar met de vloeiende beweging van een ‘ritme’ 
(rythme). Nancy legt ook dit aspect in zijn niet-argumentatieve, beeldende taal uit. 
Het is golfbeweging, branding van de ‘ex-istentie’, wat het ‘van buiten bestaan’ (être 
au dehors) is, omdat het ‘buiten’ de buiging, de kromme en het scanderen van deze 
golving en wrijving (flottement et frottement) is. Het is dit ritme van de aanraking, 
schrijft Nancy, “(…) volgens het welk mijn lichaam baadt tussen alle lichamen en 
mijn huid langs de andere huiden” (2011, p. 5).90 De beweging van het aanraken 
moet, aldus Nancy, daarom niet met die andere term ‘tasten’ (Duits: tasten, Frans: 
tâter) worden aangeduid. Tasten betreft volgens Nancy namelijk een cognitief 
verhouden, geen affectief verhouden. Men (be)tast iets om het te leren kennen, om 
het naar waarde te schatten. Het gaat Nancy bij het aanraken niet in eerste instantie 
om de tastzin, want zijn invulling ervan is fundamenteler. Het aanraken is volgens 
Nancy wezenlijk liefkozing (carresse). En die liefkozing van de aanraking begrijpt 
hij in brede zin, want: 

(…) dat wil zeggen dat het [aanraken] verlangen en plezier is van een zo dichtbij 

mogelijk benaderen van een huid – menselijk, dierlijk, textiel, mineraal, etc. – en 

van deze nabijheid inzetten (dat wil zeggen het superlatief, extreme van deze 

benadering) om de ene tegen de ander huid speels in beweging te brengen. 

(2011, p. 5)91 

Nancy benadrukt dat dit spel het ritme herneemt, dat zeer essentieel en oorspron-
kelijk het spel is van het binnen/buiten (dehors/dedans). Misschien is dit volgens 

89 “(...) une allure toujours changeante au contact de tous les autres corps (...).” 

90 “ (…) selon lequel mon corps baigne parmi tous les corps et ma peau le long des autres peaux.” 

91 “(…) c’est-à-dire qu’il est désir et plaisir d’approcher au plus près une peau – humaine, animale, textile, 
minérale, etc. – et d’employer cette proximité (c’est-à-dire cette approche superlative, extreme) à faire 
jouer les peaux l’une contre l’autre.”
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hem zelfs het enige spel, als alle spelen uiteindelijk bestaan in dit heen en weer 
gaan in een tussenruimte. Aldus concludeert Nancy wat betreft dit aspect: “Het 
aanraken is daarin beweging dat het ritmisch is (…)” (2011, p. 6).92

De aanraking, volgens de besproken kernaspecten, leidt nooit tot een 
vervloeien of versmelten van de lichamen onderling. Ook niet in de danskunst. 
Wat er volgens Nancy gebeurt, is dat in het aanraken en aangeraakt worden, in het 
ritmische spel van huid tot huid (direct of indirect), de lichamen elkaar kruisen 
in een punt van ‘quasi-versmelting’ (quasi-confusion). Er is een ‘identiteit’ tussen 
aanhalingstekens, die zich niet als identiteit laat vastnagelen, hoewel de lichamen 
samen zijn (2011, p. 5). Weliswaar lijkt er bij het wederzijdse aanraken wel sprake 
te zijn van een identiteit van het gevoelde en het voelende. Want, stelt Nancy, sinds 
Aristoteles weten we immers het volgende: de identiteit van het gevoelde en het 
voelende in het voelen (die dus ook een gevoeld-zijn is), impliceert op het punt van 
het gevoel – dat is in het zien, het horen, de reuk, de smaak en het contact – een 
manier van in elkaar overgaan (compénétration) van de twee lichamen in de act en 
als die act. Nancy bezigt hier als denker van het verschil, van de ‘differentie’, dus de 
beladen term ‘identiteit’. “Maar”, zo stelt hij met nadruk, “deze identiteit van aanra-
kende en aangeraakte kan zich niet anders laten begrijpen dan als de identiteit van 
een beweging, van een motie en van een emotie” (2011, p. 5).93 Dat is, volgens Nancy, 
precies vanwege het feit dat het geen identiteit is van een representatie met het 
gerepresenteerde. De motie en de emotie, die zelf een en hetzelfde zijn, omvatten 
de act, de sensibele energeia. En deze ‘energie’ is niets anders dan de werkelijkheid 
van het contact. 

Samenvattend, is er dus altijd een spanning tussen identiteit en differentie, 
tussen eenheid en veelheid. Die spanning doet zich volgens Nancy voor in de act 
van het aanraken en aangeraakt worden, dat wil zeggen in de aanraking van de 
lichamen onderling. En in de danskunst is dit cruciaal. Ook daarom kiest Nan-
cy ervoor het aanraken in zijn lezing ‘Rühren, Berühren, Aufruhr’ (2011) bij het 
Tanzquartier te Wenen centraal te stellen. Het begrip aanraking vormt het hart 
van Nancy’s filosofische perspectief op ‘intercorporaliteit’, als de spanning tussen 
eenheid en veelheid van het lichamelijk samenzijn of het delen van de materiële 
lichamen, in de hedendaagse danskunst.

92 “Le toucher est mouvement en ce qu’il est rythmique (…).” 

93 “Or cette identité du touchant et du touché ne peut se comprendre que comme l’identité d’un 
mouvement, d’une motion et d’une emotion.” 
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4.6 NANCY’S ONTOLOGIE VAN DE AANRAKING

Maar wat is nu precies de invulling die Nancy geeft aan de aanraking bij het delen 
van materiële lichamen? In deze paragraaf geef ik daar een nadere analyse van. Op 
het eerste gezicht lijkt het bij het aanraken in de relatie tussen lichamen misschien 
om een esthetisch begrip te gaan. Maar wat zal blijken is dat Nancy vooral inzet op 
een ontologie van de aanraking. Met andere woorden: ook in geval van een nadere 
analyse van zijn kernbegrip van de aanraking, blijkt de nadruk bij Nancy’s filosofi-
sche perspectief te liggen op, wat ik noem: het materiële aspect van het lichamelijke 
samenzijn in de hedendaagse danskunst. Wel behoeft deze vaststelling de nodige 
nuancering, omdat Nancy met het aanraken ook terdege wijst in de richting van het, 
door mij zo genoemde, gevoelsmatige aspect van het lichamelijk samenzijn. Dit 
aspect blijft bij hem echter relatief onderbelicht en kan verder worden uitgewerkt. 
Die uitwerking is volgens mij van belang, omdat materie én gevoel in hun onderlin-
ge samenhang ‘intercorporaliteit’ in de hedendaagse danskunst constitueren. Met 
deze denkrichting voor ogen eindig ik dan ook deze paragraaf. 

Een eerste aanwijzing voor Nancy’s ‘ontologie van het aanraken’ zien we in de 
tekst ‘Allitérations’ (2005, p. 139), waarin hij duidt op de lichamelijke ‘weerklank’ 
(retentissement) of de ‘resonantie van de ander’ (résonance de l’autre) in de dans. Al 
in de vorige paragraaf werd duidelijk dat aanraken en aanraking kernbegrippen 
van Nancy’s differentieel materialisme zijn. En nu komt opnieuw naar voren dat 
de aanraking voor hem een primordiale rol op het zijnsniveau van de materiële 
lichamen heeft. Ze is namelijk fundamenteler dan de aanraking als zintuiglijke 
gewaarwording, dat wil zeggen als tastzin. Zo begint Nancy genoemde tekst met de 
uitspraak dat een ander, in zoverre hij een ander is, een ander lichaam is. Dat andere 
lichaam, zegt hij aangaande de dans, speelt zich opnieuw in het mijne af. Het is door 
de aanblik van een danser of danseres dat men, meer dan eens, verduidelijkt heeft 
wat men vroeger al empathie of intropathie noemde: “(…) de reproductie van de 
ander op zich – de weerklank, de resonantie van de ander”.94 De ander, daar, dichtbij 
in zijn afstand, al dansend, ‘weerklinkt’ aldus in mijn ledematen. Maar, stelt Nancy 
vervolgens nadrukkelijk: “Ik neem hem [de ander] eigenlijk niet door de ogen, noch 
door het gehoor, noch door het aanraken waar” (2005, p. 139).95 Want, schrijft hij: 

94 “(…) la reproduction de l’autre en soi – le retentissement, la résonance de l’autre.” De Nederlandse 
vertalingen van de citaten uit de tekst ‘Allitérations’ (2005) zijn van mijzelf.

95 “Je ne le perçois proprement ni par les yeux, ni par l’ouïe, ni par le toucher.” 
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“Ik neem niet waar, ik resoneer” (2005, p. 139).96 Door die resonantie is zijn dans, 
zo gezegd, op mijn plaats begonnen. De dans, zegt Nancy, lijkt al begonnen te zijn, 
voordat hij überhaupt zintuiglijk waarneembaar is of voordat wij überhaupt voor-
zien waren van waarnemingsorganen. Hij lijkt te beginnen voor iedere zintuiglijke 
waarneming, voor de ‘zin’ in het algemeen, in welke betekenis van het woord dan 
ook. Dus, zo kan worden vastgesteld, bij Nancy is de ‘resonantie van de ander’, dat 
wil zeggen de aanraking van de materiële lichamen, in de dans fundamenteler dan 
het zintuiglijk waarnemen, meer specifiek het aanraken als tastzin. 

De aanraking tussen de materiële lichamen beweegt zich primair op het 
niveau van het zijn. Dit blijkt onder meer in Nancy’s tekst ‘Rühren, Berühren, 
Aufruhr’ (2011). Volgens Nancy (2011, p. 6) hebben wij een onfeilbare kennis van 
de mate waarin ‘het aanraken’ (le toucher) verbonden is met het ‘zijn’ (être) – en hoe 
dientengevolge het ‘zijn’ strikt genomen niet te scheiden is van de ‘relatie’ (rapport). 
Zo schrijft hij: “Er is niet, absoluut niet, ‘het zijn’ en vervolgens de relatie” (2011, 
p. 6).97 Er is, volgens Nancy, alleen het ‘zijn’, als werkwoord, waarvan de act en 
transitiviteit zich in relaties en samenhangen vormen. Immers, ieder ‘ik’, volgens 
welke eerdere filosoof dan ook gedacht, is en is alleen de act van zijn spanningsvolle 
relatie tot de wereld. En hier nog belangrijker: ieder ‘ik’ is slechts de act van zijn 
spanningsvolle relatie, zegt hij, “(…) tot dat wat men ‘de ander’ noemt en waarvan 
de andersheid zich openbaart in de aanraking of als aanraking” (2011, p. 6).98 In de 
aanraking komt de andersheid van de ander, van het zijn van een ander lichaam, 
naar voren. Nancy verbindt zijn denkbeelden over het aanraken dus nadrukkelijk 
aan zijn opvattingen van het zijn, meer specifiek de spanningsvolle relatie die con-
stitutief is voor het zijn. Er is niet eerst het zijn van de lichamen en dan de aanraking 
daartussen. Alleen in en door de aanraking is er het meervoudig singuliere zijn van 
de lichamen onderling. Zijn en aanraken gaan bij Nancy hand in hand. Dit betekent 
dat hij dus vooral insteekt op een ‘ontologie van het aanraken’.99

96 “Je ne perçois pas, je résonne.” 

97 “Il n’y a pas, absolument pas, « l’être » et ensuite le rapport.” 

98 “(…) vers ce qu’on nomme « l’autre » et dont l’altérité se révèle dans la touche ou bien comme 
touche.” 

99 Naast de twee besproken observaties van de kernbegrippen aanraken en aanraking in het werk 
van Nancy, wil ik hier nog wijzen op de reactie van Derrida in zijn uitgebreide en complexe essay 
Le toucher, Jean-Luc Nancy (2000). De centrale stelling in Derrida’s essay is dat de figuur van het 
aanraken de filosofische hoeksteen is waar Nancy’s denken om draait (James 2006, p. 118). Nancy wil 
volgens Derrida breken met een ‘haptocentrische metafysica’ – naar het Griekse haptein voor raken 
(Devisch 2000, p. 742). Een dergelijke metafysica komt er, kort gezegd, op neer dat het (aan)raken 
als centrale notie leidt tot een volledige aanwezigstelling, dat wil zeggen: een onmiddellijk contact, 
een fusie, versmelting of identificatie. Maar, zoals Devisch in zijn commentaartekst op Derrida’s 
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Toch wijst Nancy ook wel degelijk in de richting van het gevoelsmatige aspect van 
de aanraking, dat volgens mij cruciaal is voor het denken van intercorporaliteit in 
de hedendaagse danskunst. Uit de vorige paragraaf (§ 4.5) blijkt immers dat het 
aanraken bij het delen van de materiële lichamen niet alleen gekenmerkt wordt 
door zaken als het bewegen, de scheiding, het buiten, de status aparte van de huid, 
de blootstelling, en het ritme. Een aspect ervan is ook: de affectie. Volgens Nancy 
is die affectie voor alles passie en beweging van de passie, van een passie waarvan 
de aard zelf ‘aanraken’ is. Of aan het eind van Nancy’s boek Corpus (2006a), in 
een paragraaf getiteld ‘Corps joui’, schrijft hij: “Het lichaam beleeft plezier in het 
geraakt zijn. (…). De lichamen genieten en worden genoten door lichamen” (p. 
102).100 En vervolgens: “Het aanraken brengt pijn en plezier teweeg” (2006a, p. 
102).101 Maar uiteindelijk valt op dat het gevoelsmatige aspect van de aanraking in 
het filosofische perspecief van Nancy relatief onderbelicht blijft ten opzichte van het 
materiële aspect. Immers, de andere kenmerken van aanraking krijgen de meeste 
aandacht in zijn tekst ‘Rühren, Berühren, Aufruhr’. En zijn insteek in Corpus is die 
van een lichamelijke ontologie, waarbij een denken van het meervoudig singulier 
zijn en het delen van de materiële lichamen leidend is (zie: § 4.2). 

Dat accent op het materiële aspect van de aanraking blijkt ook uit de tekst 
‘Befremdliche Fremdkörper’ (2010a), waar Nancy aangeeft: “Lichaam is niets anders 
dan de zijnsvreemheid. Nochtans is het lichaam slechts lichaam van het verlangen, 
dat op hem toekomt” (p. 55).102 Want, legt Nancy uit, zonder het verlangen is het 

reactie bevestigt (2000, p. 740): “(…) er bestaat geen oorspronkelijk, bij zichzelf aanwezig aanraken, 
want elk raken is altijd al getekend door wat aan dat aanraken ontsnapt”. James (2006, p. 119) wijst 
in zijn commentaar echter nog op een andere kant. Uit Derrida’s uitvoerige discussie komt volgens 
hem namelijk naar voren, dat Nancy’s denken van de aanraking zowel afwijkt van die metafysische 
traditie van ‘haptologie’, als er ook toe behoort. James concludeert daarom over de inzet van Derrida 
(2006, p. 119): “In grote lijnen is wat hij onderscheidt in Nancy’s denken een relatie van nabijheid 
en afstand van deze traditie”. Nu vermoed ik dat een diepgaande analyse van de betreffende reactie 
van Derrida tot een extra bevestiging van mijn stelling kan leiden dat Nancy uiteindelijk inzet op, 
wat ik noem: een ontologie van de aanraking. Het voert echter te ver om een denker van het formaat 
van Derrida er, wat betreft deze deelkwestie, in een enkele paragraaf bij te halen. Bovendien wil ik in 
dit proefschrift een filosofie van de lichamelijke verbondenheid in de context van de hedendaagse 
danskunst presenteren, die ‘voorbij de deconstructie’ gaat. En daarvoor is het denken van twee 
andere toonaangevende Franse differentiefilosofen, Nancy en Lyotard, relevanter gebleken.

 Van genoemd boek van Derrida is een Engelse vertaling beschikbaar: Derrida, J. (2005). On Touching – 
Jean-Luc Nancy. (Chr. Irizarry, transl.). Stanford, Californië: Stanford University Press.

100 “Le corps jouit d’être touché. (…). Les corps jouissent et sont jouis des corps.” De Nederlandse 
vertalingen van de citaten zijn van mijzelf.

101  “Le toucher fait joie et douleur (…).” 

102 “Körper is nichts anderes als die Seinsfremdheit. Jedoch ist der Körper nur Körper des Begehrens, das 
auf ihn zukommt (…).” 
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lichaam niet meer dan een samenspel van krachten. De gestalte van het lichaam, de 
gestalte die het is, antwoordt volgens hem op een verlangen, op een verwachting, 
alsook op een behoefte of op een lust. Daarom berust de zijnsvreemheid enerzijds 
op dit verlangen. Maar, zo stelt Nancy anderzijds: “Dit verlangen komt nergens 
vandaan, behalve van het zijn zelf. Beter nog, het is juist geweest, is uit zijn en is zijn” 
(2010a, p. 56).103 Met andere woorden: er is geen verlangen mogelijk, geen gevoel 
van pijn en plezier, zonder de zijnsvreemheid. Dat is precies wat het lichaam is, 
een vorm van zijn die zich op zichzelf betrekt als op iets vreemds. Nancy’s inzet 
is hier de zin van het zijn, dat wil zeggen: het verlangen te zijn, het zijnsverlan-
gen. En daarbij geldt ook: het zijn is verlangen. Dat zijnsverlangen is vreemd, is 
zijnsvreemheid, omdat het verlangen zich tegenover zichzelf vervreemdt, in de 
betrekking tot het andere lichaam. Nancy concludeert de betreffende passage in 
‘Befremdicher Fremdkörper’ daarom als volgt: “Ontologie of schepping zijn daar 
de klassieke uitdrukkingen voor geweest. We zullen het nu anders zeggen, hoewel 
ook op soortgelijke wijze, met onze vreemde lichamen” (2010a, p. 56).104 Blijkbaar 
gaat het Nancy hier om een hedendaagse ontologie van het (vreemde) lichaam. 
En daarbij ‘is’ het zijn weliswaar ook verlangen. Maar van beide aspecten van het 
lichaam – zijnsvreemheid én (zijns)verlangen – wordt de kant van het zijn wel het 
zwaarst aangezet.  

Aldus blijkt hoe Nancy, ook als hij expliciet ingaat op het gevoelsmatige as-
pect, met begrippen als affectie, passie, en verlangen, uiteindelijk toch vooral een 
ontologie van de aanraking te berde brengt. In het volgende hoofdstuk richt ik me 
daarom volledig op het denken van de latere Lyotard, die juist ook het gevoelsmatige 
aspect diepgaand uitwerkt. Eerst volgt echter nog de conclusie van dit hoofdstuk.

4.7 CONCLUSIE: ALS EEN ZWERM VOGELS

Wat levert het onderzoek naar het filosofisch perspectief van Nancy op het vraag-
stuk van  intercorporaliteit in de hedendaagse danskunst op? Ik zet de belangrijkste 
bevindingen uit dit hoofdstuk nog eens op een rij.

1. Nancy blijkt met zijn filosofische benadering van het lichaam in de dans-
kunst in te zetten op de ontwikkeling van, wat ik noem: een hedendaagse ontologie. 

103 “Dieses Begehren kommt nirgendwo her, oder vom Sein selbst. Besser noch, est ist gerade gewesen, 
ist aus Sein und ist Sein.” 

104 “Ontologie oder Schöpfung sind die klassischen Ausdrücke dafür gewesen. Wir werden es nunmehr 
anders sagen, wenn auch auf ähnliche Weise, mit unseren Fremdkörpern.”
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Daarbij zijn belangrijke kenmerken diens ‘dansend denken’ en ‘rakend schrijven’. 
Die typische aanpak blijkt van belang te zijn voor de verdere studie naar Nancy’s 
filosofische opvattingen over de relatie tussen lichamen in de danskunst. Nancy 
houdt er namelijk een relatief kunstzinnige vorm van filosoferen op na. Zijn denken 
is beweeglijk, dansant van aard, waarbij hij in en door het schrijven tracht te raken 
aan de ontologie van het lichaam. Een dergelijke filosofische benadering is volgens 
hem onontkoombaar, zelfs noodzakelijk, omdat daarmee de vraag naar het zijn van 
het lichaam gesteld kan worden. Tegelijk legt hij met zijn filosofie op die manier 
rekenschap af van haar eigen ontoereikendheid. De filosofie als activiteit van de 
geest is immers altijd (ook) gedoemd te mislukken in haar poging de werkelijkheid 
of het zijn in denken en taal te vatten.

2. ‘Intercorporaliteit’ (d.i. het merleau-pontyaanse begrip) kan volgens het 
filosofische perspectief van Nancy worden begrepen als het samen delen én ver-
delen, dat wil zeggen: als de spanning tussen eenheid en veelheid van het licha-
melijk samenzijn. Nancy duidt de werkelijkheid in zijn sociale ontologie met de 
differentiefilosofische notie van het ‘meervoudig singulier zijn’. Daarbij moet diens 
sociale ontologie in eerste instantie als een lichamelijke ontologie worden opgevat, 
of anders gezegd: diens ontologie van het zijn-met is een ontologie van het lichaam. 
Nancy begrijpt de relatie tussen lichamen aldus als een differentieverhouding: er 
zijn tegelijk de vele verschillende lichamen én het ene ‘lichaam’ van de groep, de 
veelheid én de eenheid. Het gaat niet om ‘of/of’, maar om ‘en/en’, waarbij geen van 
beide in het andere kan worden opgelost. Juist die spanningsverhouding tussen 
eenheid én veelheid is volgens hem fundamenteel en constitutief voor de relatie 
tussen lichamen. 

3. Nancy’s filosofische perspectief op ‘intercorporaliteit’ geldt ook bij uitstek 
voor zijn denken over het lichamelijk samenzijn in de hedendaagse danskunst. Dat 
blijkt uit een aantal teksten die hij, ook samen met choreografen, heeft gepubliceerd. 
De betreffende bronnen op het gebied van de filosofie van de dans zijn eerder nog 
nauwelijks ontsloten, maar ze leveren voor mijn onderzoek onmisbare informatie 
op. Uit deze teksten op het gebied van filosofie en dans komt namelijk naar voren 
dat Nancy’s sociale en lichamelijke ontologie ook duidelijk aan de orde is bij zijn 
doordenking van de relatie tussen lichamen onderling in de danskunst. Daarbij 
geeft hij een nadere toelichting op een aantal voor de dans specifieke begrippen. 
Zo is er volgens hem een veelheid aan in ‘oorsprong’ van elkaar (en ook in zichzelf) 
‘gescheiden’ of verschillende lichamen. In de dans speelt nu juist de ‘sprong’, als 
verwant begrip, een cruciale rol. Die maakt het verschil, maar verbindt ook. Nancy 
stelt dan ook dat in de steeds weer nieuwe ‘(oor)sprong’ de materiële lichamen 
van de dansers tegelijk dat ene lichaam van de groep, alsook de te onderscheiden 
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lichamen vormen. Verder geldt vooral ook in de dans het ‘samen delen én verdelen’, 
namelijk van dezelfde gebaren en bewegingen. Door het delen daarvan kan de 
genoemde spanning van eenheid en veelheid zich daadwerkelijk voltrekken. En 
er is het ‘ritme’ van de dansers onderling, dat specifiek is voor deze kunstvorm. 
Het ritme houdt voor hem een ware differentie in. Misschien is dans, zegt Nancy, 
daarom wel bij uitstek het zusammensein, het samen zijn. In ieder geval geldt voor 
hem: het is beslist zeker dat de relatie van de lichamen onderling in de dans zeer 
moeilijk te denken is, maar het is een goede test om de relatie in het algemeen te 
ondervragen.

4. Volgens Nancy doet de spanning tussen eenheid en veelheid van het licha-
melijk samenzijn zich in de act van het aanraken en aangeraakt worden voor, dat 
wil zeggen: in de aanraking van de lichamen onderling. Dat geldt ook zeker in de 
danskunst. Aanraken en aanraking zijn kernbegrippen van Nancy’s differentieel 
materialisme, om reden waarvan hij over zijn eigen denken ook wel spreekt van 
een ‘kwantumfilosofie van de natuur’. Dit houdt in dat aanraking niet alleen is 
voorbehouden aan de mens, maar dat alles in deze wereld met elkaar in aanraking 
is: mensen, dieren, planten, stenen, enzovoort. Toegespitst op de aanraking bij het 
delen van de materiële lichamen in de danskunst, blijkt Nancy in een aparte tekst 
over dit onderwerp verschillende kernaspecten van de aanraking voor te leggen. 
Waar het nu echter om gaat is (nogmaals) vast te stellen, dat het begrip aanraking 
dus het hart vormt van Nancy’s filosofische perspectief op ‘intercorporaliteit’ in de 
hedendaagse danskunst.

5. Een verdiepende analyse van Nancy’s kernbegrip van de aanraking bij 
het delen van materiële lichamen in de danskunst leert, dat er bij zijn filosofisch 
perspectief vooral sprake is van een ontologie van de aanraking, en niet zozeer van 
een esthetica. Nancy blijkt met zijn differentieel materialisme immers de nadruk 
te leggen op, wat ik noem: het materiële aspect van het lichamelijk samenzijn in de 
danskunst. Weliswaar heeft hij in zijn doordenking van het begrip aanraking ook 
wel degelijk aandacht voor het, door mij zo genoemde, gevoelsmatige aspect van 
‘intercorporaliteit. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn uitleg van zaken als affectie, pas-
sie, en verlangen, in relatie tot de kwestie van aanraking bij het delen van materiële 
lichamen in de danskunst. Maar uiteindelijk blijft zijn denken op dit punt relatief 
onderbelicht, en verdient het daarmee een nadere uitwerking en aanvulling. Dat 
is volgens mij nodig, omdat materie én gevoel in hun onderlinge samenhang ‘in-
tercorporaliteit’ in de hedendaagse danskunst constitueren (ik kom er zo meteen 
nog op terug). Bij Nancy hebben beschouwingen van de materiële aspecten van 
de aanraking tussen de lichamen onderling in de danskunst echter de overhand, 
waarmee hij dus vooral een ontologie van de aanraking te berde brengt. 



168

Deze hoofdbevindingen brengen me tot de conclusie dat de diepe lichamelijkheid 
verbondenheid in de danskunst filosofisch te begrijpen is als verbondenheid in 
beweging.

Uit dit hoofdstuk blijkt dat Nancy zijn eigen dynamische interpretatie geeft 
aan de diepe lichamelijke verbondenheid, zoals die al door Merleau-Ponty was 
voorgelegd. Die interpretatie vat ik samen als ‘verbondenheid in beweging’, wat 
in dubbele zin begrepen moet worden. Ten eerste gaat het hierbij namelijk om de 
lichamelijke verbondenheid, zoals die zich in de ‘bewegingen’ van de danskunst 
voordoet. Dat is een betekenis die voor de hand ligt, maar daarom niet over het hoofd 
gezien mag worden. Ten tweede, waar het hier vooral om gaat: die diepe lichame-
lijke verbondenheid is zelf ook altijd ‘in beweging’. Bezien vanuit het filosofische 
perspectief van Nancy is er immers altijd die spanning tussen de eenheid én de 
veelheid van onderlinge lichamen in de danskunst, wat betekent dat soms het ene 
lichaam van de groep en soms de veelheid van de lichamen afzonderlijk meer voor 
het voetlicht treedt. Maar: in alle gevallen is er de genoemde spanningsverhouding, 
dat is het delen én verdelen van de materiële lichamen. Die spanningsverhouding 
blijkt in Nancy’s denken het meest fundamenteel en ze kan ook niet worden op-
geheven. Bovendien geldt voor die verhouding van het en/en in de danskunst, dat 
ze zelf voortdurend ‘in beweging’ is. De diepe lichamelijke verbondenheid krijgt 
volgens Nancy immers haar beslag in het heen en weer gaan van het aanraken 
en aangeraakt worden. Steeds weer verschillend, anders, op een andere plek, en 
tegelijk ook hetzelfde. Spanning betekent beweging.

Om deze conclusie over Nancy’s filosofische perspectief op ‘intercorporaliteit’ 
in de hedendaagse danskunst nog beter in beeld te krijgen, kan de inzet van een 
bepaalde metafoor volgens mij behulpzaam zijn. Het werken met een metafoor 
kan immers bijdragen aan de verbeelding van het denken, letterlijk en figuurlijk. 
En volgens mij is er een beeldspraak die goed aansluit bij Nancy’s denken van 
de fundamentele en primordiale spanning tussen de eenheid én de veelheid van 
lichamen in de danskunst. Wat mij voor ogen staat is het beeld van een zwerm 
vogels. Want denk maar eens aan een zwerm spreeuwen, die eenheid én veelheid 
van lichamen. De voortdurende beweging, het in elkaar en weer uit elkaar gaan, 
steeds in een andere richting. Een dynamiek van interlichamelijkheid. Vanuit het 
filosofische perspectief van Nancy, is het delen van de materiële lichamen in de 
danskunst daarom ook zo te begrijpen: als een zwerm vogels.

In de gesprekken met de choreografen is die metafoor ook naar voren 
gekomen. Bovendien blijkt meer algemeen uit het narratieve onderzoek naar de 
filosofische verhalen van de choreografen, dat zij eveneens uitgaan van een zekere 
spanning tussen eenheid én veelheid in de relatie tussen lichamen in de danskunst. 
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In hoofdstuk 2 gaf ik hier een aantal voorbeelden van. Zo leert het verhaal van Hans 
van Manen, dat er in de danskunst wel degelijk lichamelijke verbondenheid speelt, 
maar dat het andere lichaam waar een danser naar kijkt ook altijd raadselachtig 
blijft. Die raadselachtigheid hangt voor Van Manen uiteindelijk samen met erotiek 
en dood. Of het verhaal van Conny Janssen: zij begrijpt intercorporaliteit in de dans-
kunst vanuit de relaties tussen mensen, waarbij het invoelen van de ander cruciaal 
is. Dansers moeten buiten hun eigen lichaam kunnen denken, zodat er een eendui-
dig verhaal over die relaties verteld kan worden. Daarbij is het uitgangspunt voor 
haar echter de dansers als individu, hun vele fysieke verschillen. Janssen spreekt 
dan ook van een spanning tussen individu en massa. Of in het verhaal dat Nicole 
Beutler doet: daar gaat het eveneens over de verhouding van massa en individu in 
de relatie tussen de dansers onderling. Bij haar ligt het accent op de massa, hoewel 
de eigen beslissing van ieder individu wel zichtbaar moet blijven. Het individu mag 
niet helemaal verdwijnen, maar het is wel nadrukkelijk de bedoeling dat de dansers 
samengaan in de beweging, dat ze één groot lichaam zijn op het podium. Van haar 
komt ook die metafoor (die later ook in het gesprek met Toer van Schayk aan de orde 
is gekomen), want volgens haar is die relatie tussen lichamen: net als bij een zwerm 
vogels. Voor Rudi van Dantzig is intercorporaliteit in de danskunst idealiter het als 
één lichaam ademen, het één worden met de ander. Maar: zelfs uit zijn verhaal blijkt 
er bij nadere analyse, hoewel minimaal, een spanning te zijn tussen de eenheid én 
veelheid in die lichamelijke verbondenheid. Immers, het gaat er volgens hem om je 
open te maken voor de ander, wat betekent dat de ander ook als ander blijft bestaan. 
Tot slot over het verhaal van Krisztina de Châtel: zij maakt een onderscheid tussen 
enerzijds de mogelijkheid van een eenheid in het delen van esthetische gevoelens; 
anderzijds kan er alleen een veelheid van lichamen zijn. Bij De Châtel is er, wat 
ze noemt, een ‘tegenstrijd’ tussen het delen van gevoelens en het delen van de 
lichamen. Samenvattend blijkt, onder andere uit deze voorbeelden, dat er een 
belangrijke overeenkomst is tussen de verhalen van de choreografen en Nancy’s 
filosofische perspectief op het lichamelijk samenzijn in de danskunst. Dat is dus 
een extra argument voor de bovengenoemde conclusie over intercorporaliteit in de 
hedendaagse danskunstpraktijk, namelijk: de diepe lichamelijke verbondenheid in 
beweging. 

De bevindingen en conclusie van het onderzoek in dit hoofdstuk hebben bepaalde 
implicaties voor de verdere ontwikkeling van een filosofie van lichamelijke verbon-
denheid in de hedendaagse danskunst. Het gaat dan om het volgende:

1. Om te beginnen stel ik voor om van Nancy’s filosofisch perspectief op het 
vraagstuk van ‘intercorporaliteit’ in de hedendaagse danskunst het denken van de 
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verbondenheid in beweging over te nemen. Uit het onderzoek naar de filosofische 
denkbeelden van Merleau-Ponty aangaande dit vraagstuk is naar voren gekomen, 
dat bij de verdere theorieontwikkeling bijgedragen dient te worden aan de oplossing 
van het probleem van eenheid en/of veelheid van lichamen. Wat nu in dit hoofdstuk 
blijkt, is dat Nancy’s denken wat betreft de spanningsvolle verhouding van eenheid 
én veelheid van lichamen in de hedendaagse danskunst juist hierin voorziet. Zijn 
differentiefilosofische benadering biedt dus een goed alternatief voor Merleau-Pon-
ty’s begrip van intercorporaliteit als de (niet-identieke) eenheid van Zijn. Nancy’s 
filosofische opvatting van het lichamelijk samenzijn begint bij de veelheid en het 
verschil. En dat verschil manifesteert zich in de spanningsvolle verhouding tussen 
veelheid én eenheid van lichamen. Dit betekent dat hij niet uitgaat van een monisti-
sche opvatting (en ook niet van een puur pluralistische opvatting, zijn kritiek werkt 
immers beide kanten op), maar, zo kan gezegd worden, van de spanning tussen een 
pluralistische én een monistische denkwijze van intercorporaliteit. Die spanning 
is er altijd weer.

Bij dit eerste punt is nog wel een opmerking op haar plaats. Ik wil namelijk 
benadrukken dat Nancy de thematiek van relationele lichamelijkheid, van belang 
voor mijn onderzoeksonderwerp, vele jaren na Merleau-Ponty ter hand heeft geno-
men. De voor mijn onderzoek relevante werken zijn alle gepubliceerd in de jaren 
negentig van de vorige eeuw en de eerste tien jaar van deze eeuw. Dat is tientallen 
jaren na het verschijnen van Le visible et l’invisible in 1964. Met andere woorden: 
het is geenszins mijn bedoeling om Merleau-Ponty’s filosofie van intercorporaliteit 
hier te diskwalificeren. Integendeel, hij is degene die de term ‘intercorporaliteit’ 
heeft gemunt en vanuit een diepgaand relationeel perspectief op de mogelijkheid 
ervan heeft gewezen. Die bijdrage is dus van cruciaal belang voor het voortgaande 
denken over de ‘relatie tussen lichamen’.

2. Mijn voorstel is voorts om Nancy’s hedendaagse ontologie van het (ver)
delen van de materiële lichamen in de danskunst te volgen, dat wil zeggen: zijn 
differentiefilosofische invulling van het materiële aspect van de ‘intercorporaliteit’ 
in de danskunst. Evenals zijn voorganger Merleau-Ponty, zet Nancy nadrukkelijk 
in op een ontologische benadering van de relatie tussen lichamen. Ook hij stelt de 
vraag naar het zijn van het lichaam, beoefent een ontologie van het lichaam. Want 
alleen dan kan de typische ‘zijnswijze’ van intercorporaliteit in de ontwikkeling van 
een filosofie van de lichamelijke verbondenheid worden betrokken. Daarbij komt 
Nancy, zoals duidelijk gemaakt, tot zijn notie van het meervoudig singulier zijn, 
een sociale ontologie die in eerste instantie een lichamelijke ontologie is. En dat 
filosofische perspectief blijkt ook voor de danskunst te gelden. Er is bij Nancy altijd 
het samen delen én tegelijk verdelen van de materiële lichamen onderling, van het 
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lichamelijk samenzijn, in de danskunst. Aldus geeft hij op adequate wijze invulling 
aan het materiële aspect van intercorporaliteit. 

3. Hoewel op deze manier aanknopend bij het denken van Nancy, is het volgens 
mij van belang diens filosofisch perspectief verder aan te vullen en te verruimen 
met een uitwerking van het gevoelsmatige aspect van het lichamelijk samenzijn in 
de danskunst. Nancy blijkt het accent immers vooral op het materiële aspect van 
‘intercorporaliteit’ te leggen. Hij heeft met zijn begrip van de aanraking wel ook 
aandacht voor het gevoelsmatige aspect van de relatie tussen lichamen, maar in zijn 
werk blijft dit toch relatief onderbelicht. Ik denk dat het materiële en gevoelsmatige 
aspect van intercorporaliteit echter niet los van elkaar gezien kunnen worden. Ma-
terie én gevoel zijn tezamen constitutief voor de diepe lichamelijke verbondenheid 
in beweging die er in de danskunst is. Daarom verdient ook het gevoelsmatige 
aspect, in die samenhang, een gedegen uitwerking. Het latere werk van de Franse 
differentiefilosoof Jean-François Lyotard (1924-1998) biedt, volgens mij, goede 
mogelijkheden voor een dergelijke uitwerking. In het volgende hoofdstuk staat zijn 
perspectief op het vraagstuk van intercorporaliteit dan ook centraal.
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ALSOF JE BIJ DE STROT WORDT GEGREPEN 

Het delen van gevoelde lichamelijkheid in de danskunst 
vanuit het filosofische perspectief van Jean-François Lyotard 

5.1 INLEIDING

Uit de literatuurstudie naar het filosofische perspectief van Nancy, in het vorige 
hoofdstuk, is naar voren gekomen dat intercorporaliteit in de hedendaagse dans-
kunst niet alleen als het delen van materiële lichamen uitgelegd moet worden. 
Nancy’s denken hierover behoeft nadere aanvulling en verruiming. Op het 
fundamentele niveau is er meer aan de hand dan alleen het materiële aspect. Het 
onderhavige hoofdstuk gaat daarom over een tweede basale dimensie van de relatie 
tussen lichamen in de danskunst: het gevoelsmatige aspect. De focus ligt nu niet 
zozeer op het zijn of on van de lichamen onderling (volgens de ontologie), als wel 
op de aisthèsis, in de betekenis van zintuiglijke gewaarwording en gevoel (volgens 
de filosofische esthetica). Precies dat is de reden waarom het filosofisch perspectief 
van Jean-François Lyotard (1924-1998) hier centraal staat. 

Nu kunnen de beide invalshoeken in Lyoards latere werk nooit los van elkaar 
worden gezien, net zoals geldt voor Nancy’s filosofie. Nancy en Lyotard maken 
beiden in hun denken de combinatie van ontologie en esthetica. Maar er zijn wel 
duidelijke accentenverschillen met het oog op het vraagstuk van intercorporaliteit. 
En wat dat betreft acht ik het latere werk van Lyotard, meer dan dat van Nancy (en 
ook Merleau-Ponty), van belang voor de verdere ontwikkeling van een filosofie van 
de lichamelijke verbondenheid in de danskunst, als het gaat om het gewaarworden 
en voelen. Dus de inzet in dit hoofdstuk is een nadere doordenking van het gevoels-
matige aspect van intercorporaliteit in de danskunst vanuit het perspectief van de 
latere Lyotard. 

Bij mijn onderzoek naar dit aspect van de relatie tussen lichamen gelden drie 
toespitsingen. Ten eerste begrijp ik het ‘gevoelsmatige’ of ‘voelen’ ervan in een ruime 
zin van het woord, dat wil zeggen: als het samengaan van zintuiglijke ‘gewaarwor-
ding’ én het er tegelijk door geraakt worden of ‘voelen’, in engere zin. Soms spreek 
ik in dit hoofdstuk daarom ook van de ‘gevoelde gewaarwording’. Die keus hangt 
samen met de primaire invalshoek van de filosofische esthetica in dit hoofdstuk. 
‘Esthetica’ staat immers zowel voor de leer van de zintuiglijke gewaarwordingen, 
als voor het gevoel (in engere zin) dat door die gewaarwordingen teweeg wordt 
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gebracht. Daar komt bij dat de beide kanten van de aisthèsis in Lyotards denken ook 
nauw met elkaar verbonden zijn. Bovendien blijken gewaarwording en gevoel in 
de relatie tussen lichamen onderling, vanuit zijn perspectief, te kunnen worden 
gedeeld. Als dat het geval is, dan geldt de gevoelde gewaarwording niet meer alleen 
voor het eigen lichaam, maar  tegelijk ook voor het lichaam van de ander. Daarmee 
vervaagt de grens tussen het voelen in engere zin (van het eigen lichaam) en het 
voelen in bredere zin (van het eigen en andere lichaam, gegeven de wederkerigheid 
van voelen en gewaarworden).

Ten tweede versta ik onder het voelen niet alleen het tasten/betast worden, 
of liever: aanraken/aangeraakt worden (vgl. § 4.5, over Nancy’s kernbegrip van de 
aanraking), maar even zo goed het zien/gezien worden, horen/gehoord worden, 
ruiken/geroken worden of proeven/geproefd worden. Met andere woorden: ik be-
trek het voelen niet op de gewaarwording van een specifiek zintuig met bijbehorend 
gevoel, maar begrijp dit meer algemeen. Een dergelijk voelen, in algemenere zin, 
doet zich echter wel geval per geval voor, bij gelegenheid van een van de genoemde 
zintuiglijke gewaarwordingen. Of eventueel betreft het een combinatie van zintuig-
lijke gewaarwordingen.

Ten derde gaat het me bij het onderzoek naar het gevoelsmatige aspect van in-
tercorporaliteit in de danskunst uiteindelijk om ieder esthetisch gevoel, niet alleen 
om dat wat in de filosofische esthetica bijvoorbeeld traditioneel tot het schone of het 
sublieme wordt gerekend. Die esthetische gevoelens tussen lichamen onderling 
onderzoek ik echter hoofdzakelijk op een fundamenteel niveau, daar waar iedere 
vorm van articulatie op het moment zelf van dat gevoel tekort schiet. Voelen en 
lichaam komen dan op hetzelfde neer. Zo’n gevoel doet zich wel of niet voor, maar 
als het er is, dan gaat het ten diepste gepaard met iets tegenstrijdigs en schokkends. 
Of zoals men wel zegt: je wordt in je ziel geraakt. Wat ik hier precies onder versta, 
zal gaandeweg dit hoofdstuk over het delen van de gevoelde lichamelijkheid in de 
danskunst hopelijk duidelijk worden.1

1 ‘Het delen van het zintuiglijk waarneembare’ vormt ook een centraal thema in het werk van de 
hedendaagse Franse filosoof Jacques Rancière (1940-) (Rancière, 2000; Ieven, 2011). Rancières 
inzet daarbij is echter het aanbrengen van een koppeling tussen esthetiek en politiek, dat wil volgens 
hem zeggen: tussen verschillende vormen van het delen van het zintuiglijk waarneembare en het 
gemeenschappelijke in politieke gemeenschappen. Deze koppeling zorgt ervoor dat zijn werk vanaf 
de eeuwwisseling veel bijval krijgt in de kunstwereld (Ieven, 2011). Daarbij uit Rancière in verschil-
lende teksten onder meer scherpe kritiek aan het adres van Lyotard, die volgens hem als boegbeeld 
geldt voor een esthetica van het onrepresenteerbare (Rancière, 2000; Rancière, 2003). Net als het 
modernisme, etaleert het postmodernisme van met name Lyotard, volgens hem een onbegrip voor 
de werkelijke, presenteerbare regulering door het delen van het zintuiglijke waarneembare. Ieven stelt 
dienaangaande (2011, p. 386): “Door te werken met het begrip esthetisch regime is Rancière in staat 
om de tegenstrijdigheid van onze huidige situatie beter te vatten dan het (post)modernisme (…)”. 
In dit hoofdstuk ga ik echter niet verder in op het werk van Rancière. Want nog afgezien van het feit 
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De opbouw van dit hoofdstuk kent drie gedeelten. In het eerste gedeelte 
onderzoek ik Lyotards filosofische benaderingswijze, die als kunstzinnige den-
karbeid en reflexief schrijven getypeerd kan worden. Daarmee is hij in staat een 
hedendaagse vorm van ontologie te praktiseren (§ 5.2). In een volgend gedeelte 
van dit hoofdstuk werk ik de kwestie van het esthetisch gevoel in twee stappen 
verder uit. Bij de aisthèsis kunnen immers twee kanten worden onderscheiden: 
de zintuiglijke gewaarwording en het gevoel. De eerste stap betreft dan een be-
schouwing van Lyotards begrip van het sublieme en de gewaarwording van een 
materiële gebeurtenis in de kunsten. Dit vertaal ik naar de gewaarwording van het 
andere materiële lichaam in de danskunst (§ 5.3). In de tweede stap richt ik me op 
het esthetische gevoel (in engere zin). Eerst is er een uitleg van het sublieme als 
tegenstrijdig gevoel en schok (§ 5.4). Daarna volgt een uiteenzetting van Lyotards 
gevoelsfrase van het lichaam. Hij blijkt er, in een tekst uit 1990, twee interpretaties 
van het lichaam op na te houden, waarbij het lichaam als gevoel voor hem leidend 
is (§ 5.5). Vervolgens breidt Lyotard de specifieke analyse van het sublieme uit naar 
ieder esthetisch gevoel. Hij spreekt dan van het geraakt worden van de minieme 
ziel door de zintuiglijke gewaarwording, wat ik betrek op het gevoel van het eigen 
lichaam in de danskunst (§ 5.6). In een derde gedeelte brengt me dit bij de centrale 
kwestie van het delen van esthetische gevoelens in de relatie tussen lichamen 
binnen de danskunst. Uitgaande van een aantal cruciale observaties in het latere 
werk van Lyotard, blijkt die mogelijkheid er wel degelijk te zijn (§ 5.7). Dit is het 
brandpunt van het onderzoek in het onderhavige hoofdstuk. En via deze weg kom 
ik in de laatste paragraaf uiteindelijk tot een conclusie over de invulling van het 
gevoelsmatige aspect van intercorporaliteit in de hedendaagse danskunstpraktijk 
(§ 5.8).

 

of zijn kritiek op het denken van Lyotard wel terecht is (wat ik sterk betwijfel), hij polemiseert slechts 
met Lyotards filosofie uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. In die periode hield Lyotard zich voor 
een belangrijk deel bezig met een esthetica van het sublieme, waarbij hij eveneens een expliciete 
link legde tussen esthetiek, of kunst, en politiek (zie bijvoorbeeld: Carroll, 1987; Readings, 1991); 
Brons & Kunneman, 1995; Van Peperstraten, 1995; Van Peperstraten, 2005). In het latere werk van 
Lyotard, uit de jaren negentig van de vorige eeuw, is zijn aandacht echter verschoven naar een meer 
fundamentele doordenking van de gevoelde gewaarwording, op een esthetisch-ontologisch niveau. 
En zoals duidelijk zal zijn, op dat niveau ligt de focus van mijn onderzoek. 
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5.2  LYOTARDS BENADERINGSWIJZE: KUNSTZINNIGE 
 DENKARBEID EN REFLEXIEF SCHRIJVEN 

Lyotard heeft weliswaar niet over de danskunst geschreven, maar heeft zoveel te 
meer teksten over allerhande kwesties op het gebied van schilderkunst en muziek 
het licht doen zien. Wat dan steeds weer opvalt is zijn typische filosofische benade-
ringswijze. Die kan worden aangeduid als kunstzinnige denkarbeid en een vorm 
van reflexief schrijven. Daarmee vertoont Lyotards benadering verwantschap met 
Nancy’s manier van denken en schrijven (zie: § 4.2). En alhoewel hij daar misschien 
wat voorzichtiger in is dan Nancy, kan hij op die manier ook een hedendaagse vorm 
van ontologie beoefenen. Zijn ontologie vraagt om een dergelijke benaderingswijze.

Zo benadrukt Lyotard, in ‘Après le sublime, état de l’esthétique’ (1988b)2, dat 
sinds een eeuw niet meer het schone de voornaamste inzet van de kunsten is, maar 
iets dat tot het sublieme behoort. Het is hem, in zijn werk uit deze periode, te doen 
om ‘het sublieme als gevoeligheid voor de materie’ (Kamphof, 2000). In genoemde 
tekst gaat hij expliciet in op het vraagstuk van de materie, een ontologische aangele-
genheid bij uitstek. Wat betreft zijn denken van het sublieme maakt Lyotard direct 
aan het begin duidelijk schatplichtig te zijn aan Kant. Het lijkt hem onontbeerlijk 
de Analytica van het sublieme uit Kants Kritik der Urteilskraft (1974, p. 164-207)3 
opnieuw door te nemen, als we ons een idee willen vormen van wat er in de heden-
daagse kunsten op het spel staat. Een paar jaar later heeft hij ook een apart boek 
gewijd aan zijn eigen ‘lessen over de analytica van het sublieme’ (Lyotard, 1991). 
In ‘Na het sublieme, de stand van de esthetica’ gaat het Lyotard echter in eerste 
instantie om de inzet van de avantgardes in de schilderkunst of de muziek. En 
in tweede instantie betrekt hij zijn opvattingen hierover ook op het denken en de 
esthetica. Dat is hier van belang, omdat eruit naar voren komt welke benadering 
Lyotard verkiest bij zijn eigen filosoferen, en vooral ook waarom hij dat zo doet. 

2 De tekst ‘Après le sublime, état de l’esthétique’ is de vertaling van een voordracht, die Lyotard heeft 
gehouden tijdens het Colloquium ‘The States of Theory’ aan de Universiteit van Californië, Irvine, in 
april 1987. Dit Colloquium was een initiatief van het Focused Research Program in Comtemporary 
Critical Theory, onder leiding van Murray Krieger. Deze Franse vertaling is opgenomen in de bundel 
L’inhumain. Causeries sur le temps, 1988c, p. 147-156. Er is een Nederlandse vertaling van de tekst 
beschikbaar in Het onmenselijke. Causerieën over de tijd, 1992a, p.130-140. Ik maak gebruik van deze 
vertaling, maar verwijs bij de aangehaalde citaten steeds naar de tekst in het Frans.  

3 In de door mij gebruikte Suhrkamp-uitgave van de Kritik der Urteilskraft wordt onder aan de pagina’s 
respectievelijk met een A naar de eerste druk uit 1790 en met een B naar de tweede druk uit 1793 
verwezen. Hierbij is de belangrijkste tekstbron de tweede druk. De genoemde pagina’s in de Suhr-
kamp-uitgave, komen overeen met de pagina’s B 74-B 131. Recent is ook een Nederlandse vertaling 
van de volledige Kritik der Urteilskraft verschenen: Kant, I. (2009). Kritiek van het oordeelsvermogen. 
(J. Veenbaas & W. Visser, vert.). Amsterdam, Nederland: Boom.
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Zonder een toelichting op die eerste stap over de inzet van de kunsten, is het echter 
niet goed mogelijk om die tweede stap over de inzet van zijn filosofie te begrijpen. 
Daarom volg ik in mijn uiteenzetting hieronder de betreffende tekstopbouw. 

Lyotard legt een aantal principes voor, die hij vooral aan Kant ontleent. Zo 
hebben we, volgens hem, van Kants analyse van het sublieme de hypothese van 
het vormeloze geërfd. In deze analyse ligt reeds het verval besloten van de idee 
van een natuurlijke overeenstemming tussen vorm en materie (dat is het schone). 
Gegeven deze erfenis, wil Lyotard een punt belichten dat hem hoogst relevant en 
verhelderend lijkt voor de hypothese van het vormeloze. Hij stelt: “Dit punt betreft 
precies de materie, ik bedoel: de materie in de kunsten, en dat wil ook zeggen de 
presentie” (1988b, p. 150).4 Maar dit betekent dat hij daarmee ook afstand neemt van 
Kant. Lyotard voert namelijk een deconstructie van de traditionele vorm-materie 
oppositie in de esthetica door, waaronder die van Kant. Dat doet hij bovendien 
niet vanuit de vorm, maar vanuit de materie (Van Peperstraten 2005, p. 269-275). 
‘Na het sublieme’ in de titel van ‘Après le sublime, état de l’esthétique’ is daarom 
specifiek op te vatten als: ‘na Kants sublieme’. Maar het kan, meer algemeen, ook 
betrekking hebben op een andere denkwijze van de materie en de consequenties 
die dat heeft voor ‘de staat van de esthetica’, de toestand waarin zij terecht komt ‘na 
het besef van het sublieme’. Volgens Lyotard moeten we de materie in de kunsten 
namelijk anders denken dan te doen gebruikelijk. 

Dit brengt me bij een kernfragment in zijn tekst, waar het volgende te lezen valt: 

Op het moment dat de idee van een natuurlijke overeenstemming tussen de 

materie en de vorm in verval raakt, een verval dat al besloten ligt in Kants analyse 

van het sublieme (...), kan de inzet van de kunsten, vooral van de schilderkun-

sten en de muziek, niets anders zijn dan het benaderen van de materie. Met 

andere woorden, het benaderen van de presentie, zonder terug te grijpen op de 

middelen van de presentatie. (1988b, p. 151)5 

Blijkbaar is het Lyotard hier te doen om een benaderen, een naderen van de materie, 
een dichtbij of in de nabijheid komen van die materie en dus niet om een bereiken 
ervan. Daar concentreer ik me bij dit citaat nu op, omdat ik in deze paragraaf dui-

4 “Ce point concerne précisément la matière, j’entends: la matière dans les arts, c’est-à-dire aussi bien 
la présence” (Lyotard 1988b, p. 150).

5 “En même temps que décline l’idée d’une convenance naturelle entre la matière et la forme, déclin 
déjà impliqué dans l’analyse kantienne du sublime (...), l’enjeu qui est celui des arts, surtout la pein-
ture et la musique, l’enjeu ne peut alors être que d’approcher la matière. C’est-à-dire d’approcher la 
présence sans recourir aux moyens de la présentation.” 
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delijk wil maken dat dit van betekenis is voor Lyotards manier van filosoferen. (In 
paragraaf 5.3 kom ik nog terug op dit citaat, maar dan om andere aspecten ervan 
naar voren te brengen.) Lyotard legt het benaderen van de materie vooral uit voor de 
schilderkunsten en de muziek. Timbre en nuance zijn dan precies dat, wat zich aan 
een bepaling door de geest onttrekt. En als we de activiteit van de geest, de beslag-
legging en onderhandeling, opschorten, dan “(…) is het misschien niet onmogelijk 
zich open te stellen voor het binnendringen van de nuances, zich ontvankelijk te 
maken voor het timbre” (1988b, p. 152).6 

Vervolgens noemt Lyotard de materie ook nog ‘immaterieel’ (matière imma-
térielle), om te benadrukken dat ze ontsnapt aan ieder vormgeving door de actieve 
vermogens van de geest. Hij schrijft: “De materie waarover ik spreek, is ‘immate-
rieel’, on-objectiveerbaar, omdat ze alleen kan ‘plaatsvinden’ tegen de prijs van de 
opschorting van die actieve vermogen van de geest” (1988b, p. 152/153).7 De materie 
is volgens Lyotard ‘rigoreus singulier’ (1988b, p. 167), een ‘onvindbare singulariteit’ 
(1988b, p. 169). Van Peperstraten (2005) concludeert daarom: “Dit alles betekent 
dat Lyotards materiebegrip niet valt in te passen in het klassieke (‘metafysische’) 
materialisme, dat zich immers op een substantiële en aanwijsbare materie beroept” 
(p. 222). 

Lyotards begrip van de immateriële materie brengt een paradox met zich 
mee. Want, schrijft hij: “We zouden moeten zeggen dat de zo gedachte materie 
wezenlijk niet geadresseerd is, zich niet tot de geest richt (…)” (1988b, p. 154).8 Ze past 
volgens hem op geen enkele manier in de pragmatiek van de communicatieve en 
teleologische bestemming. En hij stelt: “De paradox van de kunst ‘na het sublieme’ 
is, dat ze zich tot een ding richt dat zich niet tot de geest wendt, dat ze een ding wil 
of haar zinnen heeft gezet op een ding dat van haar niets wil” (1988b, p. 154).9 Iedere 
vorm van beheersingsdenken, van de materie doelgericht willen vormgeven, schiet 
dus tekort. Of in de woorden van Lyotard: “Na het sublieme bevindt men zich na 
het willen” (1988b, p. 154).10 Met een verwijzing naar Lacan, verstaat hij onder de 

6 “(…) il n’est peut-être pas impossible de se rendre disponible à l’invasion des nuances, de se rendre 
passible au timbre.” 

7 “La matière dont je parle est  « immatérielle », an-objectable, parce qu’elle ne peut « avoir lieu » ou 
occasion qu’au prix de la suspension de ces pouvoirs actifs de l’esprit.” 

8 “Il faudrait dire qu’ainsi pensée, la matière serait essentiellement ce qui n’est pas adressé, ce qui ne 
s’adresse pas à l’esprit (…).” 

9 “La paradoxe de l’art « après le sublime », c’est qu’il se tourne vers une chose qui ne se tourne pas 
vers l’esprit, qu’il veut une chose, ou qu’il en veut à une chose, qui ne lui veut rien.” 

10 “Après le sublime, on se trouve après le vouloir.” 
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benaming ‘materie’ ook wel: het Ding.11 Hoe kan de geest zich op de aangeduide 
wijze tot de materie of het Ding verhouden? In deze vraag is de paradox vervat. 
Daarbij spreekt Lyotard niet voor niets van een ‘paradox’: een schijnbare tegen-
stelling. Want in werkelijkheid is er, volgens hem, geen tegenstelling, maar een 
differentieverhouding tussen geest en materie. Het lot of de bestemming van de 
geest is immers het vragen, dat wil zeggen: “(…) pogen een relatie tussen het ene en 
het andere te leggen” (1988b, p. 154).12 De materie stelt echter geen vragen, zij heeft 
de geest niet nodig. Vanuit dat besef begrijpt Lyotard de voornaamste inzet van de 
kunsten, sinds een eeuw, als iets dat tot het sublieme behoort. En dat komt er dus 
op neer een gevoeligheid voor de materie aan den dag te leggen. 

Deze paradox van de kunsten ‘na het sublieme’ blijkt ook door te werken in Lyotards 
opvattingen over het denken en de esthetica. Eerst richt hij zich in de tekst op het 
denken in het algemeen. Hij stelt zich de vraag of er in de orde van het denken 
zelf iets te vinden is dat analoog is aan de materie. Bestaat er een materie van het 
denken? Is er iets, zo vraagt hij zich af, “(…) een nuance, een nerf, een timbre dat 
voor het denken een gebeurtenis wordt en het ontwapent, analoog aan wat ik in de 
zintuiglijke orde heb beschreven?” (1988b, p. 154/155).13 Misschien, zo houdt hij ons 
voor, moeten we hier wijzen op de woorden. Misschien zijn de woorden de materie 
van het denken, dat wil zeggen: “(…) dat wat het niet kan denken” (1988b, p. 155).14 
Want, zo benadrukt Lyotard: 

De woorden ‘zeggen’, klinken, raken altijd ‘vóór’ het denken. En ze ‘zeggen’ 

altijd iets anders dan wat het denken wil zeggen, wat het wil zeggen door ze vorm 

te geven. De woorden willen niets. Ze zijn het ‘niet-willen’, de ‘on-zin’ van het 

denken, zijn massa. (1988b, p. 155)15

11 Voor een nadere toelichting op Lacans begrip van het Ding, zie bijvoorbeeld: Moyaert, P. (1994). 
‘Lacan: ethiek en de verhouding tot het Ding’. In P. Moyaert, Ethiek en sublimatie. Over ‘De ethiek van 
de psychoanalyse’ van Jacques Lacan (p. 106-143). Nijmegen, Nederland: SUN.

12 “(…) tenter d’établir le rapport de quelque chose avec quelque chose.”

13 “(…) une nuance, un grain, un timbre qui fait événement à la pensée et la désempare, analogiquement 
à ce que j’ai décrit dans l’ordre sensoriel?”

14 “(…) ce qu’elle n’arrive pas à penser.” 

15 “Les mots « disent », sonnent, touchent, toujours « avant » la pensée. Et ils « disent » toujours autre 
chose que ce que signifie la pensée, et qu’elle veut signifier en les mettant en forme. Les mots ne 
veulent rien. Ils sont le « non-vouloir », le « non-sens » de la pensée, sa masse.” 
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Dus: ook in de orde van het denken geldt er volgens Lyotard een differentiever-
houding tussen geest en materie, analoog aan die van de zintuiglijke orde. Daarbij 
zijn niet het timbre of de nuance, maar de woorden de materie van het denken. 
Het denken probeert de woorden te schikken, te rangschikken, te beheersen en te 
manipuleren, maar de woorden gehoorzamen niet. Net als bij de kunsten, komt het 
er daarom ook bij het denken op aan een gevoeligheid voor de materie te betrach-
ten. Aldus zet Lyotard in op de zintuiglijkheid van het filosoferen, hoewel het er niet 
mee kan samenvallen.

Met zijn opvattingen van het denken als het ‘benaderen’ van de materie van 
het woord en ook de ‘materie’ die hij immaterieel’ noemt, lijkt Lyotard wat voorzich-
tiger te zijn dan Nancy. Immers, laatstgenoemde gaat bij zijn filosofische benade-
ringswijze uit van een ‘dansend denken’ en een ‘rakend schrijven’. Daarbij is zijn 
inzet, in en door het filosofische schrijven,  niet het ‘benaderen’ van de materie van 
het woord, maar het ‘raken’ aan de materie van het lichaam. Met andere woorden: 
Lyotard is met zijn filosofische benaderingswijze dus iets terughoudender als het 
gaat om ontologische aanspraken.  

Lyotards opvatting over het denken heeft consequenties voor zijn kijk op de 
gangbare esthetica. De inzet van de esthetische theorie lijkt, volgens hem, juist 
niet het benaderen van de materie. Vanuit het gezichtspunt dat er niet alleen in 
de zintuiglijke orde, maar ook in de orde van het denken materie bestaat, lijkt de 
theorie – dus ook de esthetische theorie – de poging van de geest om zich van de 
woorden te ontdoen. De materie van de woorden, en überhaupt de materie, wordt 
volgens Lyotard al snel in de vormgevende activiteit van de geest vergeten. Maar 
gelukkig heeft die poging geen enkele kans van slagen. Immers, zo concludeert 
Lyotard: “Van het Ding ontdoet men zich niet. Altijd vergeten, is het onvergetelijk” 
(1988b, p.155).16 Dus wat betreft Lyotards filosofische benaderingswijze, is zijn op-
vatting van belang dat er een analogie is tussen het benaderen van de materie in de 
zintuiglijke orde en in de orde van het denken. Daarbij maakt hij een onderscheid 
tussen denken en theorie, ook in geval van de esthetica, en heeft eerstgenoemde 
zijn voorkeur. 

Lyotard maakt in ‘Après le sublime, état de l’esthétique’ (1988b) nog een tweede 
onderscheid dat hier van belang is, te weten: filosofie als kunstzinnige arbeid en 
als culturele activiteit. Het is duidelijk geworden dat de voornaamste inzet van de 
kunsten volgens Lyotard, in de twintigste eeuw niet meer het schone, maar het su-
blieme is. In zijn onderzoek ziet hij daarom af van allerlei stromingen die weliswaar 

16 “De la Chose, on ne se débarrasse pas. Toujours oubliée, elle est inoubliable.” 
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hedendaags zijn, maar die de kunsten laten terugkeren naar de traditionele waarden 
van de smaak (of het schone). Daarmee bedoelt hij al die ‘neo- en post-stromingen’, 
zoals het transavantgardisme, het neo-expressionisme, de nieuwe subjectiviteit, 
het postmodernisme, enzovoort. Die laten zich volgens hem vooral leiden door de 
vraag die voortkomt uit een bestaand of virtueel publiek en die zich tegenwoordig 
op de cultuurmarkt en in de cultuurindustrie manifesteert. Maar waar het nu 
vooral om gaat, is het onderscheid dat Lyotard erbij naar voren brengt. Over die 
stromingen concludeert hij namelijk het volgende: “Ik breng deze op rekening van 
een overlapping van twee orden die strikt van elkaar gescheiden moeten worden, de 
orde van culturele activiteiten en die van de kunstzinnige arbeid” (1988b, p. 147).17 

Ik knoop aan bij dit tweede onderscheid tussen kunstzinnige en culturele ac-
tiviteiten, om Lyotards filosofische benadering nader te onderzoeken. Misschien is 
er na het voorgaande de neiging om de orde van culturele activiteiten en die van de 
kunstzinnige arbeid gelijk te stellen aan respectievelijk de orde van het denken en 
de zintuiglijke orde. Maar dat zou niet correct zijn. Want in het eerste geval (de orde 
van culturele activiteiten) doelt Lyotard op de orde van geestelijke activiteiten, die 
begrepen moet worden als het werken met materie die al is voorgevormd. Dat geldt 
voor de theorie en voor sommige ‘kunst’, zoals de  zojuist genoemde stromingen. 
Daarbij spreekt hij liever van cultuur dan van kunst, omdat die twee orden immers 
strikt van elkaar gescheiden moeten worden. En in het tweede geval (de orde van 
kunstzinnige activiteiten) gaat het hem om kunstzinnige werkzaamheden ‘na het 
sublieme’, dat wil zeggen arbeid met als inzet het benaderen van de immateriële 
materie (waarbij het sublieme in de kunst uiteindelijk natuurlijk ook een vorm 
krijgt). Dat geldt voor sommige andere kunst, waar Lyotard die term het liefst voor 
reserveert, en ook voor het denken. 

Lyotard benadrukt dat hij geen enkele minachting koestert voor de culturele 
activiteiten, want ook zij kunnen en moeten correct worden uitgevoerd. Voor hem 
is het onderwijzen bijvoorbeeld een culturele aangelegenheid, voor zover het on-
dergeschikt is aan een vraag die uit een gemeenschap komt. Maar, stelt Lyotard over 
die culturele activiteiten: “Ze zijn alleen iets anders dan wat ik hier de kunstzinnige 
arbeid (het denken inbegrepen) noem” (1988b, p. 148; cursivering door mij, NdV).18 
Die kunstzinnige arbeid licht Lyotard onder meer toe aan de hand van het werk 
van de schilder Barnett Newman, waar ik in paragraaf 5.4 op terugkom. Doude van 
Troostwijk (2000, p.146) concludeert dan ook dat we van Lyotard niet zozeer een 

17 “Je les mets au compte d’un chevauchement entre deux ordres qu’il est nécessaire de tenir à l’écart 
l’un de l’autre, l’ordre des activités culturelles et celui du travail artistique.” 

18 “Elles sont seulement toutes différentes de ce que je nomme ici le travail artistique (pensée 
comprise).” 
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filosofie van de kunst, maar vooral een ‘kunstig filosoferen’ moeten verwachten. 
Filosofie is voor Lyotard pas in tweede instantie theorie. Ik geef er, gezien boven-
staande uitleg, de voorkeur aan wat betreft Lyotards filosofische benaderingswijze 
te spreken van ‘kunstzinnige denkarbeid’. 

Een kanttekening is hier echter nog op haar plaats. Want op zich klopt die 
vaststelling wel, maar ze behoeft ook nuancering, omdat Lyotards kunstzinnige 
denkarbeid slechts een relatief kunstzinnige activiteit is (in de betekenis van het be-
naderen van de materie van het woord). Want weliswaar schrijft Lyotard in ‘Anima 
minima’19 (1993a): “Filosoferen is stellig geen culturele activiteit” (p. 209).20 Volgens 
hem betekent filosoferen na Socrates schrijven. En wil dit kunstzinnig zijn, dan 
draait het om de stijl van het filosofische schrijven. Maar, stelt Lyotard: “Zelfs het 
meest gestileerde schrijven, de platonische dialoog, verwerpt uitdrukkelijk de hom-
mage die de kunst aan het zintuiglijke brengt” (1993a, p. 209).21 Uiteindelijk wijkt 
in iedere filosofie, zo zegt hij, het lichaamsdenken (la pensée-corps) voor het gees-
tesdenken (la pensée-esprit), hoewel het eerste wel altijd op het laatste inwerkt en er 
weerstand aan biedt. Wil men de filosofie als kunstzinnige activiteit beoefenen, dan 
dient men volgens Lyotard een scheiding aan te brengen tussen enerzijds de schijn 
van de woorden en hun aaneenschakelingen, en anderzijds dat wat daar verschijnt. 
Die scheiding wordt bewerkt door, wat hij noemt: de ascese van de stijl. Maar hieruit 
concludeert hij niet dat de filosoof een schrijfkunstenaar of een dichter zou moeten 
worden. Integendeel, de filosofie beweegt zich tussen dichtkunst én wetenschap in, 
of liever: is in het stramien van beide verweven. Volgens Lyotard is het daarbij van 
belang, dat “(…) een reflexieve vorm van schrijven zich koppig blijft bezinnen op 
zijn eigenheid, om zichzelf juist daardoor onophoudelijk te ont-eigenen” (1993a, p. 
209).22 Dus filosoferen houdt voor Lyotard ook een reflexieve vorm van schrijven 
in. En daarmee kan zijn benaderingswijze begrepen worden als de combinatie van 
kunstzinnige denkarbeid en reflexief schrijven.  

19 Lyotards tekst ‘Anima minima’ is oorspronkelijk in het Duits verschenen in: W. Welsch (Hrsg.) (1993), 
Aktualität des Aesthetischen. München, Duitsland: Fink Verlag. De Franse vertaling is opgenomen 
in de bundel Moralités postmodernes (1993c), die in het Nederlands is vertaald door I. van der Burg 
(1996). Postmoderne fabels. Kampen, Nederland: Kok Agora. Ik maak gebruik van deze Nederlandse 
vertaling, maar verwijs bij de aangehaalde citaten steeds ook naar de tekst in het Frans.

20 “Philosopher n’est certes pas une activité culturelle.” 

21 “Même la plus stylée des écritures philosophiques, le dialogue platonicien, récuse explicitement 
l’hommage rendu au sensible par l’art.”

22 (…) une écriture reflexive s’obstine à interroger sa propriété et, par là même, à s’exproprier sans 
cesse.” 
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Lyotards inzet als differentiefilosoof is het benaderen van de materie van het 
woord. Daarbij richt hij dat woord voor wat betreft de kunsten vooral op muziek 
en schilderkunst, op het benaderen van de immateriële materie, het timbre en de 
nuance, de materie van klank en kleur. Met onderwerpen als de danskunst en haar 
materiële lichamen heeft Lyotard zich niet beziggehouden. Maar in zijn latere werk 
over gewaarwording en gevoel, blijkt het lichaam nooit ver weg te zijn. Daar ga ik in 
de paragrafen 5.3 tot en met 5.6 op in, te beginnen bij zijn denken van het sublieme 
uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw.    

5.3 HET SUBLIEME: DE GEWAARWORDING VAN EEN
  MATERIËLE GEBEURTENIS VAN HET ANDERE LICHAAM 
 IN DE DANSKUNST

Wat verstaat Lyotard onder het sublieme? In eerste instantie geeft hij in de tekst 
‘Le sublime et l’avant-garde’ (1988a)23 een nadere uitwerking van dit begrip in de 
betekenis van een gewaarwording van de tijd als gebeurtenis. Onder verwijzing 
naar de avant-gardistische schilder Barnett Newman24, maakt hij duidelijk dat het 
voorwerp van de sublieme ervaring hier en nu is. Zo schrijft de schilder in een 
korte, onvoltooide tekst van eind 1949 met de titel Prologue for a New Aesthetic 25, 
aldus Lyotard, dat hij zich in zijn schilderijen niet toelegt “(...) ‘op de manipulatie 
van de ruimte, noch op het beeld, maar op een gewaarwording van de tijd’” (zoals 
geciteerd in Lyotard, 1988a, p. 101).26 En Lyotard haalt Newman instemmend aan, 
omdat hij de aandacht precies op die gewaarwording van de tijd wil richten. Want 

23 ‘Le sublime et l’avant-garde’ is de tekst van een lezing, die Lyotard in het Frans heeft gegeven aan de 
Kunsthochschule van Berlijn in januari 1983. Er is een Duitse vertaling van deze lezing gepubliceerd 
in Merkur 38 (2), 1984, verzorgd door H. Rutke en C.C. Härle. De Franse tekst verscheen voor het eerst 
in Po&sie, 34, 1985. De Franse tekst is opgenomen in de bundel L’inhumain. Causeries sur le temps uit 
1988, die (gedeeltelijk) in het Nederlands is vertaald door: I. van der Burg, F. van Peperstraten & H. 
van der Waal (1992a). Het onmenselijke. Causerieën over de tijd. Kampen, Nederland: Kok Agora. Ik 
maak hier gebruik van deze Nederlandse vertaling.   

24 Voor een filosofische excursie langs het werk van Barnett Newman, ook vanuit het perspectief van 
Lyotards werk uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, zie: Vall, R. van de (1994). Een subliem gevoel 
van plaats. Een filosofische interpretatie van Barnett Newman. Groningen, Nederland: Historische 
Uitgeverij.

25 ‘Prologue for a New Aesthetic’ is de titel van een eerdere kladversie van de tekst ‘Ohio’.  Zie: Newman, 
B. (1990b). Ohio. In J. O’Neill (ed.), Barnett Newman. Selected Writings and Interviews (p. 174-175). 
New York, USA: Alfred A. Knopf. (Oorspronkelijk uitgave gepubliceerd in 1949).

26 “(...) « à la manipulation de l’espace, ni à l’image, mais à une sensation de temps ».” 
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om welke tijd gaat het dan? Wat was het now, zo vraagt Lyotard zich af, dat Newman 
op het oog had en ook noemt in de titel van zijn essay van eind 1948: The Sublime 
is now? 27 Het now van Newman, stelt Lyotard, is onbekend aan het bewustzijn en 
kan er niet door geconstitueerd of bepaald worden. Het is dat wat het bewustzijn 
juist in de war brengt en onttroont, dat wat het bewustzijn niet lukt te denken. 
Lyotard schrijft: “Wat wij niet kunnen denken, is dat er iets gebeurt. Of beter en 
eenvoudiger gezegd: dat er gebeurt” (1988a, p. 102).28 

Maar wat bedoelt Lyotard precies met de ‘gebeurtenis’ (événement, occurence)? 
Het gaat hem niet om de vraag naar de zin of de werkelijkheid van wat er gebeurt 
of naar wat iets betekent. Want, zo stelt hij: “Alvorens te vragen wat dit is, wat dit 
betekent, vóór het quid, is als het ware ‘eerst’ vereist, dat ‘er gebeurt’, quod” (1988a, 
p. 102).29 De vraag naar ‘dat er gebeurt’, de vraag als gebeurtenis, gaat vooraf aan de 
vraag naar ‘wat er gebeurt’. Met andere woorden, de gebeurtenis komt als vraagteken 
‘alvorens’ als vraag op te treden. Lyotard vat het als volgt samen: “Er gebeurt is ‘in de 
eerste plaats’ gebeurt er?, is het?, is het mogelijk?” (1988a, p. 102).30 Een gebeurtenis is 
buitengewoon eenvoudig, maar die eenvoud kan alleen met lege handen tegemoet 
worden getreden. Wat men denken noemt, het bepalen van iets wat nog niet was 
bepaald, moet volgens Lyotard worden ontwapend. We kunnen immers ook vragen 
naar die ‘rest’, het onbepaalde – de gebeurtenis – als vraagteken laten komen.

Voor Lyotard  is er daarom ook altijd de mogelijkheid: “(...) dat er niets gebeurt, 
dat de woorden, de kleuren, de vormen of de klanken ontbreken, dat de zin de laat-
ste is, dat het brood niet dagelijks is” (1988a, p. 103).31 Die mogelijkheid wordt vaak 
geassocieerd met een gevoel van angst en krijgt dan vooral een negatieve betekenis. 
Maar de spanning kan ook samengaan met een gevoel van lust of zelfs vreugde. 
Het is, stelt Lyotard, daarom meer waarschijnlijk dat het sublieme een tegenstrijdig 
gevoel is: van lust en onlust, vreugde en angst, vervoering en depressie. Ik kom 
daar in de volgende paragraaf nog op terug. In ieder geval is het een teken, aldus 
Lyotard, dat wil zeggen: “(...) het vraagteken zelf, de wijze waarop ‘Er gebeurt’ zich 

27 Zie: Newman, B. (1990a). The Sublime is Now. In J. O’Neill (ed.), Barnett Newman. Selected Writings 
and Interviews (p. 170-173). New York, USA: Alfred A. Knopf. (Oorspronkelijke uitgave gepubliceerd in 
1948).

28 “Ce que nous n’arrivons pas à penser, c’est que quelque chose arrive. Ou plutôt, et plus simplement: 
qu’il arrive...” 

29 “Avant de se demander ce que c’est, ce que ça signifie, avant le quid, il faut « d’abord », pour ainsi dire, 
qu’ « il arrive », quod.” 

30 “Il arrive, est plutôt « d’abord » arrive-t-il, est-ce, est-il possible?” 

31 “(...) que rien n’arrive, que les mots, les couleurs, les formes, ou les sons manquent, que la phrase 
soit la dernière, que le pain ne soit pas quotidien.” 
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terughoudt en aankondigt: Gebeurt er?” (1988a, p. 104).32 Het vraagteken zelf is ‘nu’, 
of met Newman: now, als het gevoel dat er ook niets kan gebeuren: het nu niets. 

Maar Lyotard gaat nog een stap verder. In tweede instantie koppelt hij het sublieme 
in de betekenis van een gewaarwording van tijd als gebeurtenis namelijk aan de 
‘materie’ (matière). Daarmee wordt duidelijk dat zijn sublieme esthetica samen-
hangt met, wat genoemd kan worden: een gebeurtenisontologie. Lyotard begrijpt 
het sublieme in de kunsten als een ‘gebeuren van de materie’ (Van Peperstraten, 
2005). Dat blijkt duidelijk uit de tekst ‘Après le sublime, état de l’esthétique’ 
(1988b), waar hij zijn aandacht expliciet richt op het vraagstuk van de materie. In de 
voorgaande paragraaf ben ik hier al op ingegaan, maar toen ging het er vooral om 
zicht te krijgen op Lyotards kunstzinnige denkarbeid en reflexieve schrijven. Nu ligt 
de focus echter op Lyotards denken over het sublieme als een gewaarwording van 
een materiële gebeurtenis.  

Lyotard maakt in genoemde tekst duidelijk dat de inzet van de kunsten ‘na het 
sublieme’, het benaderen van de materie is. Ik citeer hier nogmaals het betreffende 
kernfragment: 

 
Op het moment dat de idee van een natuurlijke overeenstemming tussen de 

materie en de vorm in verval raakt, een verval dat al besloten ligt in Kants analyse 

van het sublieme (...), kan de inzet van de kunsten, vooral van de schilderkunsten 

en de muziek, niets anders zijn dan het 

benaderen van de materie. Met andere woorden, het benaderen van de presen-

tie, zonder terug te grijpen op de middelen van de presentatie. (1988b, p. 151)33

Lyotard noemt de ‘materie’, zoals eerder besproken, ‘immaterieel’ (matière imma-
térielle). Bovendien benadrukt hij in de tekst, wat ik nu duidelijk wil maken, dat 
er de mogelijkheid bestaat van een zintuiglijke gewaarwording van een ‘materiële 
gebeurtenis’ (événement matériel). Zo omschrijft hij het benaderen van de materie, 
in bovenstaand citaat, namelijk ook als een benaderen van de ‘presentie’ (présen-
ce). Daarbij moet volgens hem worden aangenomen dat er een toestand bestaat, 
waarin de geest is blootgesteld aan die presentie. Dat is, aldus Lyotard: “(...) een 
geestestoestand zonder geest die door de geest wordt vereist, niet opdat de materie 

32 “(...) le point d’interrogation lui-même, la façon dont Il arrive se retient et s’annonce: Arrive-t-il?” 

33 “En même temps que décline l’idée d’une convenance naturelle entre la matière et la forme, déclin 
déjà impliqué dans l’analyse kantienne du sublime (...), l’enjeu qui est celui des arts, surtout la pein-
ture et la musique, l’enjeu ne peut alors être que d’approcher la matière. C’est-à-dire d’approcher la 
présence sans recourir aux moyens de la présentation.” 
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waargenomen of begrepen, gegeven of gevat wordt, maar opdat er iets is. En ik zeg 
materie om dit ‘er is’, dit quod aan te duiden” (1988b, p. 153).34 Met andere woorden: 
het benaderen van de presentie komt neer op het benaderen van de gebeurtenis van 
de materie. Lyotard onderbouwt dit punt daarom ook als volgt: 

Want deze aanwezigheid bij afwezigheid van de actieve geest is en is nooit iets 

anders dan timbre, klank en nuance in een van de disposities van de zintuiglijk-

heid, in een van de sensoria of een van de ontvankelijkheden via welke de geest 

voor de materiële gebeurtenis toegankelijk is, erdoor “geraakt”  kan worden (…). 

(1988b, p. 153)35 

Nu legt Lyotard de mogelijkheid van een zintuiglijke gewaarwording van de materi-
ele gebeurtenis met name uit voor de muziek en de schilderkunst. Dit denken kan, 
volgens mij, echter ook goed worden toegepast op de danskunst. Eerder werd al 
duidelijk, dat de inzet van de kunsten, vooral van de schilderkunst en de muziek, het 
benaderen van de materie is. Zo spreekt hij over nuance en timbre als nauwelijks 
waarneembare verschillen tussen klanken of kleuren (1988b, p. 152). En hij legt uit: 

De nuance en het timbre zijn dat wat differeert, in de twee betekenissen van het 

woord: wat het verschil uitmaakt tussen de toon van de piano en dezelfde toon op 

de fluit, en wat dus ook de identificatie van deze toon opschort. (1988b, p. 152)36 

Maar ik denk dat het zintuiglijk gewaarworden van een materiële gebeurtenis even 
zo goed kan gelden voor het lichaam in de danskunst. Die vertaalslag van Lyotards 
denken naar de danskunst kan volgens mij zonder meer worden gemaakt. Immers, 
niet alleen de materie van klanken of kleuren, maar ook die van lichamen in bewe-

34 “(...) un état de l’esprit sans esprit, qui est requis de l’esprit non pas pour que la matière soit perçue 
ni conçue, ni donnée, ni saisie, mais pour qu’il y ait du quelque chose. Et je dis matière pour désigner 
ce « qu’il y a », ce quod (...).” 

35 “(...) parce que cette présence en l’absence de l’esprit actif est et n’est jamais que timbre, ton, nuance 
dans l’une ou l’autre des dispositions de sensibilité, dans l’un ou l’autre des sensoria, dans l’une ou 
l’autre des passibilités par où l’esprit est accesible à l’événement matériel, peut en être “touché” (...).” 

36 “La nuance et le timbre sont ce qui diffère, dans les deux sens du mot, ce qui fait la différence entre la 
note du piano et la même note à la flûte, et ce qui donc diffère aussi l’identification de cette note.” 

 Overigens bedoelt Lyotard hier duidelijk iets anders dan de in de muziektheorie zogenoemde ‘vers-
chiltonen’ of tonen van Tartini. Een verschiltoon is het psychoakoestische fenomeen van een (lagere) 
toon die wordt waargenomen door het verschil van de frequenties van twee klinkende tonen. De 
identificatie van de betreffende tonen wordt hier echter voorondersteld.
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ging kunnen op de door Lyotard uitgelegde, kunstzinnige wijze worden benaderd. 
Ik licht dit nader toe.

In de praktijk van de danskunst is er een veelheid aan verschillende soorten 
zintuiglijke gewaarwordingen mogelijk. Zo bestaat een werk vaak niet alleen uit 
bewegende lichamen, maar uit meer dan dat. Ook het geluid of de muziek, het 
ritme ervan, en het beeld van decor en rekwisieten, of het licht spelen veelal een 
belangrijke rol. Gegeven het vraagstuk van intercorporaliteit in de danskunst, 
richt ik me in deze toelichting echter specifiek op de relatie tussen de lichamen 
onderling. Een menselijk lichaam staat nooit volledig stil, is altijd in beweging, en 
dat geldt ook zeker in de danskunst. Er kan van alles gebeuren. Als een danser met 
anderen aan het dansen is, neemt hij hun bewegende lichamen op vele manieren 
waar. In termen van Lyotard zijn er zintuiglijke gewaarwordingen van het gebeuren 
van de kleur- en klankmaterie: de nuances van de huid, het kostuum, de armen 
en benen, alle onderdelen van het lichaam, het gezicht of de ogen, de lichtinval; 
en de timbres van het zuchten, kreunen en steunen, van de kreten die geslaakt 
worden, en het spreken en zingen, of ook de verplaatsingen van lucht. Maar in de 
relatie tussen dansers onderling kunnen er nog veel meer materiële gebeurtenissen 
worden waargenomen. Er zijn immers ook het tasten of aanraken, het ruiken en 
soms ook proeven. Dansers raken elkaar bijna altijd aan, zijn lichamelijk vaak met 
elkaar in contact. Daarmee kunnen ze het lichaam van de ander voelen, de kleine 
veranderingen van textuur, vochtigheid, warmte. Tegelijk kunnen ze het vaak ook 
ruiken, de geur van inspanning, het zweet. Of soms kunnen ze het zelfs proeven, 
als de mond een enkel ogenblik in contact komt met de huid van de ander. Al die 
zintuiglijke gewaarwordingen kunnen zich bij dansers onderling in een danswerk 
voordoen, en dat doen ze vaak ook. Stuk voor stuk zijn ze te beschouwen als gewaar-
wordingen van een ander lichaam in de danskunst. Ze vallen wat mij betreft alle 
onder het zintuiglijk waarnemen van het bewegende lichaam, dat zo typisch is voor 
de danskunstpraktijk.

Samenvattend, kan het sublieme in de danskunst, uitgaande van het denken 
van Lyotard, worden opgevat als de zintuiglijke gewaarwording van een materiële 
gebeurtenis van het andere lichaam. Daarbij gaat het om een materieel lichaam 
in beweging. En wat dan differeert? Dat is iedere minuscule beweging van het 
lichaam, het gebeuren van de nauwelijks waarneembare verschillen van zijn klan-
ken, kleuren, texturen, geuren en smaken. Tot zover de kant van de gewaarwording 
van Lyotards esthetische begrip van het sublieme. Van een dergelijke fundamentele 
aisthèsis dient echter ook de kant van het gevoel, in de engere zin (vgl. § 5.1), aan bod 
te komen. Daar ga ik in de nu komende paragraaf verder op in. 
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5.4 HET SUBLIEME: EEN TEGENSTRIJDIG GEVOEL 
 EN EEN SCHOK

Volgens Lyotard kan de zintuiglijke gewaarwording van een materiële gebeurte-
nis in de kunsten gepaard gaan met een tegenstrijdig en schokkend gevoel. Ook 
deze kant van de sublieme aisthèsis legt hij met name uit voor de schilderkunst 
en de muziek. In de paragraaf hiervoor heb ik zijn denken echter vertaald naar de 
danskunst (§ 5.3). Dit betekent dat de mogelijkheid van het esthetische gevoel van 
het sublieme ook geldt voor het waarnemen van de materiële gebeurtenis van het 
andere lichaam in de danskunst. In deze paragraaf maak ik duidelijk hoe dat gevoel, 
vanuit het perspectief van Lyotard, begrepen kan worden (§ 5.4). Daarbij gaat het 
om zijn denken, zoals hij het in de jaren tachtig van de twintigste eeuw naar voren 
heeft gebracht.

In zijn latere werken over esthetische gevoelens zijn volgens mij namelijk 
twee fasen te onderscheiden. Eerst koppelt Lyotard, in de jaren tachtig, zijn denken 
over het gevoel aan de door hem zelf ingezette herwaardering van het esthetische 
begrip van het sublieme. Daar gaat het in deze paragraaf dus over. In 1990 ver-
schijnt een tekst van Lyotard over de gevoelsfrase, wat een soort kantelpunt in zijn 
denken lijkt te vormen. Die tekst onderzoek ik in paragraaf 5.5. Daarna blijkt Lyo-
tard, in de jaren negentig, grotendeels voorbij het sublieme te gaan. Want hoewel 
hij zich nog baseert op de specifieke analyse van het sublieme gevoel, breidt hij de 
draagwijdte ervan uit naar elk esthetisch gevoel. En in deze laatste fase verbindt hij 
zijn denken over esthetische gevoelens aan, wat hij dan vooral gaat noemen: het 
geraakt worden door de zintuigelijke gewaarwording. In navolging van Lyotard, 
verdient een dergelijke fundamentele esthetica van het geraakt worden uiteindelijk 
de voorkeur, omdat ze algemeen van toepassing is op ieder esthetisch gevoel in de 
kunsten. Het is die invulling van intense gevoelens die ik in paragraaf 5.6 daarom 
voor het voetlicht wil brengen. En tevens wil ik er aantonen dat een dergelijk geraakt 
worden op een diepgaand niveau ook geldt voor de zintuiglijke gewaarwording van 
een ander materieel lichaam in de danskunst. Maar eerst dus over het gevoel van 
het sublieme.

Volgens Lyotard is het waarschijnlijk dat het sublieme een tegenstrijdig gevoel 
is: van lust en onlust, vreugde en angst, vervoering en depressie. Eerder is dit al 
aangegeven en die draad pak ik hier op. Het is het tegenstrijdige gevoel waarin 
het onbepaalde zich aankondigt en onttrekt, zo stelt hij in zijn tekst ‘Le sublime et 
l’avant-garde’ (1988a), dat in de zeventiende en achttiende eeuw in Europa met de 
naam van het sublieme is gedoopt en herdoopt. De idee waarnaar het sublieme ver-
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wijst, aldus Lyotard, behoort daarmee sinds minstens twee eeuwen tot de strengste 
reflectie over de kunst. En volgens hem is Newman zich hier ook van bewust. We 
zien bij deze avant-gardistische schilder, zo stelt hij, echter een belangrijke beteke-
nisverschuiving ten opzichte van de voorromantische of romantische benadering 
van het onbepaalde. Newman zoekt het sublieme namelijk in het hier en het nu, 
hoewel hij de wezenlijke taak ervan niet verwerpt. De picturale of andersoortige 
uitdrukking moet ook bij hem getuigen van wat niet uit te drukken valt. Het onom-
schrijfbare zetelt echter niet langer in een andere wereld of een andere tijd, maar 
hierin: dat er (iets) gebeurt. Lyotard schrijft over de avant-garde schilderkunst: “In 
de bepaling van de schilderkunst is het onbepaalde – het ‘er gebeurt’ – de kleur, 
het schilderij. De kleur of het schilderij is als voorval, als gebeurtenis, niet om-
schrijfbaar, en precies hiervan heeft het te getuigen” (1988a, p. 105).37 Nu, dat is 
volgens Lyotard het sublieme. Kort gezegd: “Dat er hier en nu veeleer het schilderij 
is dan niets, dat is subliem” (1988a, p. 105).38 Ik richt me hier echter specifiek op het 
sublieme in de betekenis van een tegenstrijdig gevoel, zoals mijn onderzoek naar 
het gevoelsmatige aspect van intercorporaliteit in de danskunst vereist.

Om meer zicht te krijgen op de tegenstrijdigheid van dit gevoel vraagt Lyotard 
aandacht voor een belangrijke observatie van Edmund Burke in diens Philosophical 
Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful uit 1757. Lyotard 
stelt dat het vraagstuk van de tijd, van het Gebeurt er? niet expliciet deel uitmaakt 
van Kants analyse van het sublieme. Daarentegen staat dit vraagstuk, volgens hem, 
centraal in de these van Burke. Weliswaar heeft Kant de analyse van Burke als al te 
empiristisch van de hand gewezen. Maar Lyotard stelt dat juist Burke probeerde aan 
te tonen dat het sublieme wordt opgeroepen door de dreiging dat er niets meer ge-
beurt. Het gevoel van het sublieme volgens Burke wordt gekenmerkt door een soort 
dubbele of uitgestelde beroving. Deze dubbele beroving brengt het tegenstrijdige 
gevoel van onlust en lust met zich mee. Anders dan in geval van het schone, is het 
lustgevoel van het sublieme tegelijk verbonden met hevige passies, met het leed en 
de nadering van de dood.

In geval van het sublieme is er de eerste beroving die, als een volledig geestelij-
ke passie, het gevoel van onlust geeft. In het vocabulaire van Burke heet dit de terror, 
de schrik of de angst. De ziel, zo licht Lyotard toe, werkt op het lichaam in alsof dit 
een leed ondergaat dat van buiten komt. Dit gebeurt enkel door de voorstellingen 
die voor de geest onbewust met pijnlijke situaties zijn verbonden. Lyotard legt uit 

37 “Dans la détermination de l’art pictural, l’indéterminé, le Il arrive, c’est la couleur, le tableau. La 
couleur, le tableau, en tant qu’occurence, événement, n’est pas exprimable, et c’est cela dont il a à 
témoigner.” 

38 “Que maintenant et ici, il y ait ce tableau plutôt que rien, c’est cela que est sublime.” 
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dat de angsten, volgens Burke’s analyse van het sublieme, zijn verbonden met 
berovingen: 

(...) de beroving van het licht, de angst voor de duisternis; de beroving van de 

ander, de angst voor de eenzaamheid; de beroving van de taal, de angst voor de 

stilte; de beroving van de dingen, de angst voor de leegte; de beroving van het 

leven, de angst voor de dood. (1988a, p. 110)39 

Beangstigend is dus, zo schrijft Lyotard, dat het Er gebeurt niet plaatsvindt, of ook: 
dat het ophoudt te gebeuren. 

Tegelijk geldt voor het sublieme echter een tweede beroving die een gevoel van 
lust teweegbrengt. Burke noemt dit, in onderscheid met het positieve lustgevoel 
van het schone, het delight, dat wil zeggen het genot. Deze tweede beroving betreft 
de beroving van de eerste beroving. De eerste beroving wordt uitgesteld, op afstand 
gehouden, teruggedrongen. Deze suspense, het afnemen van dreiging of gevaar, 
zorgt voor een soort gevoel van verlichting. Voorlopig is de ziel niet meer in gevaar, 
haar is de dreiging ontnomen van het beroofd worden van het licht, de ander, de 
taal, de dingen of het leven. Deze beroving in de tweede graad geeft een gevoel van 
lust. 

Het sublieme gevoel laat zich volgens Lyotard nu dus als volgt analyseren: “(...) 
een zeer groot of machtig voorwerp, dat de ziel dreigt te beroven van elk er gebeurt, 
wekt haar ‘verbazing’ (...). Ze is sprakeloos, verstard, zo goed als dood” (1988a, p. 
111).40 Kunst kan hier echter (nog) een functie hebben, want: “Door deze dreiging 
weg te nemen, veroorzaakt de kunst een gevoel van verlichting, van genot” (1988a, 
p. 111).41 En daarmee is het sublieme gevoel voor Burke, aldus Lyotard, een zaak van 
verheviging.

Er is nog een tweede observatie van Burke, die volgens Lyotard de aandacht verdient. 
Ik sta ook hier kort bij stil. Burke’s analyse van het sublieme leert, dat het doel van de 
kunst erin bestaat de ontvanger van de werken hevige gevoelens te doen ondergaan. 
Aangespoord door de esthetica van het sublieme moeten de kunsten zich bevrijden 
van de klassieke regel van de imitatie en in plaats daarvan verrassende, ongehoorde 

39 “(...) privation de la lumière, terreur des ténèbres; privation d’autrui, terreur de la solitude; privation 
du langage, terreur du silence; privation des objets, terreur du vide; privation de la vie, terreur de la 
mort.” 

40 “(...) un objet très grand, tres puissant, menaçant donc de priver l’âme de tout Il arrive, la frappe 
 d’« étonnement » (...). Elle est stupide, immobilisée, comme norte.” 

41 “En éloignant cette menace, l’art procure un plaisir de soulagement, de délice.” 
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en shockerende combinaties opzoeken. Het beoogde effect van de kunst begrijpt 
Lyotard dan als een ‘schok’ (choc). En zijn conclusie op dit punt luidt: “De schok bij 
uitstek is dat Er (iets) gebeurt in plaats van niets, de uitgestelde beroving” (1988a, p. 
112).42

Aan het slot van ‘Le sublime et l’avant-garde’ benadrukt Lyotard nogmaals: 
“Het vraagteken van het Gebeurt er? onderbreekt” (1988a, p. 118).43 Door de gebeur-
tenis wordt onze wil gebroken. In dit licht luidt zijn conclusie vervolgens, dat de 
opgave van de avant-garde blijft, om de aanmatiging van de geest jegens de tijd te 
breken. En daarbij geldt: “Het sublieme gevoel is de naam voor deze ontwapening” 
(1988a, p. 118).44 Dit is wat Lyotard uitlegt aan de hand van het werk van de kunste-
naar Newman. En wat ik hier over Lyotards werk vaststel, is dat zijn denken over 
het gevoel, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, gekoppeld is aan de door hem 
zelf ingezette herwaardering van het esthetische begrip van het sublieme. De ge-
waarwording van dat sublieme brengt daarbij een tegenstrijdig gevoel en een schok 
met zich mee. Tot zover de eerste fase van Lyotards latere werk over het esthetische 
gevoel, waarbij hij zich laat inspireren door Burke’s uitleg van het sublieme.45 In 
de volgende paragraaf zal ik duidelijk maken hoe hij in een aparte tekst, die oor-
spronkelijk in 1990 is gepubliceerd, een nieuwe, ruimere term voor dit diepgaande 
esthetische gevoel introduceert. Tevens wil ik er laten zien hoe het betreffende 
gevoel, zoals door Lyotard uitgelegd, ook altijd samenvalt met het lichaam.

5.5 DE GEVOELSFRASE VAN HET LICHAAM

Het moet gezegd worden: Lyotard heeft in zijn uitgebreide filosofische oeuvre 
zeer weinig over het lichaam geschreven. Dit was echter duidelijk nog wel zijn 
bedoeling. Van Peperstraten (2005, p. 136) wijst erop dat hij zich hier in een aantal 
interviews over uitspreekt. Zo vertelt Lyotard in een interview uit 1992 dat hij aan 
een vervolg werkt op, zijn vaak als hoofdwerk aangeduide, Le différend (1983) over 
de taal (waarin hij zijn bekende ‘frasenfilosofie’ heeft ontwikkeld). Dit vervolg zal, 

42 “Le choc par excellence, c’est qu’Il arrive (quelque chose) au lieu de rien, la privation suspendue.”

43 “Le point d’interrogation du Arrive-t-il? arrête.” 

44 “Le sentiment sublime est le nom de ce dénuement.” 

45 Daarbij is het interessant om op te merken dat Richard Shusterman er in zijn artikel ‘Somaesthetics 
and Burke’s Sublime’ (2005) op wijst, dat de cruciale lichamelijke dimensies van de sublieme ervaring 
in het werk van Burke serieus genomen moet worden. 
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‘gebaseerd op hetzelfde filosofische principe’, ‘het vraagstuk van het lichaam’ aan 
de orde stellen (1992c, p. 410/411). Of in een later interview uit 1994, waarin Lyotard 
zegt dat hij het als zijn taak beschouwt een Le différend-II  te schrijven: “Dit zou zijn 
de notie ‘geschil’ [différend] uit te werken in termen van zinnen, waar deze betrekking 
hebben op alles wat ik in Le différend heb weggelaten – het lichaam, het seksuele, 
ruimte, tijd, het esthetische, etc.” (1994b, p. 92).46 Het lichaam kan volgens Lyotard 
als een aggregaat van verschillende talen worden beschouwd. Het spreekt ‘frasen’ 
en er zijn ‘lichaamstalen’, maar deze zijn niet-discursief (Van Peperstraten 2005, p. 
136). Lyotard geeft nog aan dat dit werk misschien wel tien jaar in beslag zal nemen. 
Helaas is hij hier niet meer aan toegekomen, omdat hij in 1998 overleed.

Op basis van de bestaande teksten is het echter wel mogelijk om zicht te krij-
gen op Lyotards denken over de niet-discursieve talen van het lichaam. Meer in het 
bijzonder is er een tekst uit 1990, die specifiek op dit onderwerp ingaat (zie ook: Van 
Peperstraten 2005, p. 195). Al een aantal jaren voor de zojuist genoemde interviews 
zegt Lyotard in een in 1989 gepubliceerd gesprek met Christine Pries, dat er een 
aanvulling op Le différend zal moeten komen. Hij heeft namelijk onduidelijkheid 
laten bestaan over het ‘gevoel’ (1989, p. 328). Iets later verschijnt er een tekst van 
zijn hand, in een boek over retorica, met als titel: ‘L’inarticulé ou le différend même’ 
(1990). In het Nederlands kan dit worden vertaald als: ‘het ongearticuleerde of 
het geschil zelf’. Dezelfde tekst verschijnt, nog eens tien jaar later, onder de titel 
‘La phrase-affect (D’un supplément au Différend)’ (2000b) in Lyotards bundel 
Misère de la philosophie (2000c)47. Weliswaar gaat het hier om een publicatie na 
zijn overlijden, maar de gekozen titel in deze bundel correspondeert, volgens de 
verantwoording ervan, met de naam die Lyotard vaak aan die tekst gegeven heeft. 
Blijkens deze herziene titel gaat het om de aangekondigde (eerste) aanvulling op 
Le différend, met als onderwerp de ‘affectfrase’ (phrase-affect) of in meer gangbaar 
Nederlands: de ‘gevoelsfrase’. Het betreft een tekst die bedoeld is om meer dui-
delijkheid te geven over de kwestie van het ‘gevoel’. Met andere woorden: Lyotard 
heeft zo dus een begin gemaakt met het meer expliciet aan de orde stellen van het 
vraagstuk van het lichaam in termen van het gevoel. Ik ga nader in op deze tekst en 
het kernbegrip van de gevoelsfrase.

46 “This would be to elaborate the notion of ‘differend’ in terms of sentences where these bear upon 
everything that I had left out on purpose in The Differend – the body, the sexual, space, time, the 
aesthetic, etc..” De vertaling is van mijzelf.

47 Van deze tekst is ook een Engelse vertaling beschikbaar: Lyotard, J.-F. (2006). The Affect-phrase (from 
a Supplement to The Differend) (p. 104-110). In K. Crome & J. Williams (Eds.), The Lyotard Reader & 
Guide. Edinburgh, Groot-Britannië: Edinburgh University Press. 
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Lyotard opent deze eerste ‘aanvulling op Le différend’ met een vraag: is het 
gevoel (sentiment) ook een frase (phrase)? En als dat zo is, tot wat voor soort of familie 
van frasen behoort het dan? Dat wordt volgens Lyotard niet duidelijk in Le différend 
(1983). Want, schrijft hij, in §22 van Le différend lezen we het volgende: 

‘Het geschil is de onstabiele toestand en de instantie van de taal waarin iets nog 

niet in frasen gezet kan worden. Deze toestand bestaat uit stilte die een negatieve 

frase is, maar hij appelleert ook aan frasen die in principe mogelijk zijn. Dat 

wat men gewoonlijk het gevoel noemt, signaleert deze toestand. “Men kan de 

woorden niet vinden”, etc.’ (1983, p. 29; 1990, p. 201/2000b, p. 45)48 

En in §105 staat: “‘De afwezigheid van een frase (stilte, etc.) of de afwezigheid van 
aaneenschakeling (het begin, het eind, de wanorde, het niets, etc.) zijn ook frasen. 
Wat onderscheidt deze specifieke frasen van de anderen? Dubbelzinnigheid, gevoel, 
‘verlangens’ (uitroepen), etc.?’” (1983, p. 105; 1990, p. 201/2000b, p. 45).49 Lyotard 
heeft in Le différend uitgelegd dat er voor frasen in principe een aaneenschakeling 
geldt.50 Soms kan die op een bepaalde manier mislopen, maar ook dan gaat het 
blijkbaar om frasen. Op basis van deze uitspraken, aldus Lyotard, is niet duidelijk 
of het gevoel een niet-frase, een negatieve frase of een frase van een bepaald soort is. 
En het is ook niet duidelijk of het gevoel voortkomt uit de onmogelijkheid om een 
gebeurtenis in frasen te vatten of, precies omgekeerd, dat het de oorzaak van dit ge-
brek is. Met andere woorden: het gevoel zou er dan juist de oorzaak van zijn dat het 
niet lukt een gebeurtenis in frasen te vatten. Maar deze vraag naar wat hier oorzaak 
is en wat gevolg, is volgens Lyotard niet goed gesteld, omdat er geen verhouding van 
causaliteit is tussen het gevoel en de gebeurtenis. Gevoel en gebeurtenis blijken in 
Lyotards denken diepgaand met elkaar verbonden te zijn. 

 Lyotard geeft aan dat het gevoel een frase is. Hij noemt het de ‘affectfrase’ 
(phrase-affect). Dit vertaal ik, zoals gezegd, bij voorkeur als de ‘gevoelsfrase’. In de 

48 “« Le différend est l’état instable et l’instant du langage où quelque chose qui doit pouvoir être mis 
en phrases ne peut pas l’être encore. Cet état comporte le silence qui est une phrase négative, mais il 
en appelle aussi à des phrases possibles en principe. Ce que l’on nomme ordinairement le sentiment 
signale cet état. ‘On ne trouve pas ses mots’ », etc..” Ik verwijs hier zowel naar de tekstfragmenten uit 
Le différend (1983), als steeds ook naar de beide versies van de onderzochte tekst over de ‘gevoelsfra-
se’ (1990/2000b). De vertalingen van de citaten zijn van mijzelf. 

49 “« L’absence de phrase (silence, etc.) ou l’absence d’enchaînement (le commencement, la fin, le 
désordre, le néant, etc.) sont aussi des phrases. Qu’est-ce qui distingue ces phrases-là des autres? 
Équivocité, sentiment, « souhaits » (exclamation), etc.? ».” 

50 Zie bijvoorbeeld: Lyotard 1983, § 137-140, maar de notie van ‘aaneenschakeling’ (enchaînement) komt 
op allerlei plaatsen in dit boek voor.



194

tekst bespreekt Lyotard twee kernpunten met betrekking tot de gevoelsfrase. Ten 
eerste is de gevoelsfrase ‘ongearticuleerd’ (inarticulé). Of in diens eigen woorden: 
“Zij onderscheidt zich erin dat ze ongearticuleerd is” (1990, 201/2000b, p. 45).51 
Zoals bekend, introduceert Lyotard in Le différend (1983) zijn ‘frasenfilosofie’. De 
frase – of wat vrijer vertaald: ‘zin’ – blijkt er het basiselement van de taal te zijn. 
Een frase (of zin) presenteert een universum met vier instanties (§ 18, 25, etc.). 
Een dergelijk frase-universum is in principe gepolariseerd volgens twee assen: 
de polen van de afzender en de geadresseerde op de pragmatische as en de po-
len van referent en betekenis op de semantische as. Volgens laatstgenoemde as 
wordt iets (een betekenis) over het onderwerp van iets (een referent) in een frase 
gepresenteerd. En volgens de eerstgenoemde as wordt dit iets (de betekenis) in 
een frase gepresenteerd door of in de naam van iets (de afzender) richting iets (de 
geadresseerde). Lyotard stelt nu in deze tekst: “Een frase is gearticuleerd voor zover 
zij een universum presenteert” (1990, p. 201/2000b, p. 46).52 Met andere woorden: 
de ongearticuleerde gevoelsfrase presenteert dus geen universum.

Ten tweede geeft de ontmoeting tussen de ongearticuleerde frase van het 
gevoel en de gearticuleerde frase van spraak en tekst aanleiding tot wat Lyotard 
‘het geschil zelf’ (le différend même) noemt. Uit het feit dat de gevoelsfrase onge-
articuleerd is, volgen veel opmerkelijke karakteristieken. Lyotard legt er drie voor 
(1990, p. 202/2000b, p. 47): (1) een gevoelsfrase laat geen aaneenschakeling 
(enchaînement) toe volgens de regels van een vertooggenre (genre de discours), wat 
wel voor andere soorten frasen geldt. Of sterker nog: de aaneenschakeling van 
frasen wordt opgeschort of onderbroken. (2) De gevoelsfrase ontregelt de regels 
van de vertooggenres (van frasen). Daardoor berokkent ze schade (dommage) aan 
de vertooggenres. (3) Deze schade geeft op zijn beurt aanleiding tot een onrecht 
(tort), dat de gevoelsfrase door de vertooggenres wordt aangedaan. De schade die 
door het vertooggenre wordt geleden, kan namelijk met behulp van de eigen regels 
voor het vertoog worden opgelost. Maar deze argumentatie is in alle gevallen on-
toereikend voor de gevoelsfrase, als het waar is dat ze geen aanleiding geeft tot een 
discoursgenre en niet beargumenteerd kan worden. Het gevolg daarvan is dat de 
schade die de gevoelsfrase het vertooggenre door de ontregeling doet ondergaan, 
zich volgens Lyotard transformeert tot een onrecht dat door de gevoelsfrase wordt 
ondergaan. Bijvoorbeeld: iemand uit een gevoel van aangedaan zijn, van pijn, op 
het ogenblik van een waargenomen gebeurtenis in een discussie, en kan het niet 
articuleren. Dan ontregelt die gevoelsuiting wellicht even de discussie, maar al snel 

51 “Elle se dinstingue en ceci qu’elle est inarticulée.”

52 “Une phrase est articulée dans la mesure où elle présente un univers.” 



195

is er geen plaats meer voor in het vervolg. Lyotard geeft aan dat de verhouding 
tussen de gearticuleerde, discursieve taal van het spreken en schrijven enerzijds 
en de ongearticuleerde, niet-discursieve taal van het gevoel anderzijds, die van het 
geschil zelf is. Hij concludeert: “De gearticuleerde frase en de affectfrase kunnen 
elkaar slechts ‘ontmoeten’ door elkaar mis te lopen. Uit hun geschil, volgt een on-
recht” (1990, p. 202/2000b, p. 47).53 Het gevoel wordt zo uiteindelijk altijd onrecht 
aangedaan.

Nu kan een frase meer of minder gearticuleerd zijn, de polarisaties in de vier 
instanties van het frase-universum (afzender en geadresseerde, betekenis en refe-
rent zijn) meer of minder gemarkeerd. Maar de gevoelsfrase laat deze gradaties niet 
toe. Want, zegt Lyotard: “Ongearticuleerd zou betekenen: deze frase presenteert geen 
frase-universum (…)” (1990, p. 202/2000b, p. 47).54 In plaats daarvan signaleert de 
gevoelsfrase hooguit een onduidelijke betekenis. Die betekenis is slechts van één 
soort, te weten: plezier en/of pijn. Deze is niet gekoppeld aan een referent en heeft 
uiteindelijk geen afzender en geadresseerde. Lyotard stelt: “Het signaal dat de 
affectfrase is, is tautegorisch: aisthèsis, Empfindung” (1990, p. 202/2000b p. 47).55 
Met andere woorden: de gevoelsfrase is tegelijk de affectieve toestand (plezier of 
pijn) en het teken (signe) van die toestand.56 Dat is volgens Lyotard ook wat Kant over 
het esthetische gevoel zei.

Het geschil zelf tussen de gevoelsfrase en de gearticuleerde frase kan ook 
nog op een andere manier worden beschreven. Lyotard brengt zijn denken over de 
gevoelsfrase namelijk in verband met het gedachtegoed van Aristoteles in diens 
Politica. Onder de dieren beschikt, volgens Aristoteles, alleen de mens over het 
gearticuleerde discours (logos). En zonder twijfel is de verwarde, ongearticuleerde 
stem (phônè) het teken van pijn en plezier, dus behoort die tot de dieren. Maar 
Lyotard licht toe dat alle dieren, de mens inbegrepen, de aisthèsis van pijn en 
plezier hebben, en daarmee de phônè waardoor ze deze aisthèsis naar elkaar toe 
signaleren. Nu lijkt reeds bij Aristoteles de logos heterogeen te zijn aan de phônè. 
En dat is in ieder geval, hoe Lyotard deze verhouding ziet. Daarom stelt hij in een 
herziene formulering van het geschil zelf: “De phônè en de logos kunnen elkaar 
alleen ontmoeten, en zich niet aaneenschakelen. Hun ontmoeting geeft aanleiding 

53 “Phrase articulée et phrase-affect ne peuvent se « rencontrer » qu’en se manquant. De leur différend, 
résulte un tort.”

54 “Inarticulée signifierait: cette phrase ne présente pas un univers de phrase (…).” 

55 “Le signal qu’est la phrase-affect est tautégorique: aisthèsis, Empfindung.” 

56 Zie: Lyotard 1990, p. 203/2000b, p. 47.
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tot een geschil” (1990, p. 206/2000b, p. 53).57 Aldus kan het geschil zelf tussen 
de ongearticuleerde gevoelsfrase en de gearticuleerde frase ook, in Aristoteliaanse 
termen, worden beschreven als het geschil tussen phônè en logos.

Maar hoe verhoudt het gevoel – de gevoelsfrase of phônè – zich nu tot het lichaam? 
Volgens Lyotard is er allereerst sprake van een lichaam als de referent van een of 
meerdere cognitieve frasen. In een cognitieve frase wil men, zo stelt hij, namelijk 
niet alleen vaststellen dat wat de referent, de afzender, de geadresseerde en de 
betekenis zijn, maar ook de realiteit van de eerste drie, alsmede de legitimiteit van 
de aaneenschakelingen (1983, p. 56-92; 1990, p. 202/2000b, p. 46). Er zijn zo vele 
soorten lichamen, afhankelijk van de aard van de kennis die men zoekt. Maar die 
lichamen veronderstellen in alle gevallen de logos. En alleen het logische dier heeft 
dus een lichaam. 

Voor Lyotard geldt echter ook het omgekeerde: “De phônè heeft geen lichaam, 
aangezien ze niet referentieel is” (1990, p. 207/2000b, p. 54).58 Vooral dat is, stelt 
Lyotard, wat er verder moet worden uitgewerkt: de status van de wereld of van de 
‘onlichamelijke chaos geassocieerd met het gevoel’ (chaos incorporel associé à l’affect), 
de status van het Ding (Chose).59 En dat geldt, zo lijkt mij evident, ook voor ‘het 
vraagstuk van het lichaam’. Lyotard houdt er twee interpretaties van het lichaam op 
na: de ene waarbij het lichaam, zoals in de wetenschap, de referent van een cognitie-
ve frase is; de andere waarbij het ‘lichaam’ niet anders dan als gevoel begrepen moet 
worden. En om die tweede interpretatie gaat het me hier. De gevoelsfrase of phônè 
is het lichaam. Hoewel Lyotard nauwelijks meer over het lichaam heeft kunnen 
schrijven, kan ik zijn lijn van denken over het gevoel in mijn onderzoek naar het 
gevoelsmatige aspect van intercorporaliteit in de danskunst, aldus verder volgen.

5.6 ESTHETISCH GEVOEL OF HET GERAAKT WORDEN 
 VAN DE MINIEME ZIEL IN DE DANSKUNST

In Lyotards denken over esthetische gevoelens doet zich in de jaren negentig van 
de vorige eeuw een verschuiving voor. Hij gaat als het ware voorbij het sublieme en 

57 “La phônè et le logos ne peuvent que se rencontrer, et non s’enchaîner. Cette rencontre donne lieu à 
différend.” 

58 “La phônè n’a pas de corps puisqu’elle n’est pas référentielle.” 

59 Zie: Lyotard 1990, p. 207/2000b, p. 54.
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spreekt dan vooral van een geraakt worden van de minieme ziel, door de zintuiglijke 
gewaarwording. De zo begrepen esthetische gevoelens hebben echter nog altijd dat 
fundamentele karakter, zoals het ook geldt voor zijn eerdere uitleg van het sublieme 
gevoel. Het sublieme is nooit ver weg. Maar: in deze fase van zijn denken breidt 
hij de specifieke analyse van het sublieme uit tot ieder esthetisch gevoel. Daarmee 
geeft hij een nadere uitwerking van het affect aan de kant van wat traditioneel het 
‘subject’ genoemd wordt. En dat betekent ook: aan de kant van het eigen lichaam in 
de danskunst, gerelateerd aan de gewaarwording van het andere lichaam. 

Lyotard begrijpt het affect, dat samengaat met de zintuiglijke gewaarwording 
van een materiële gebeurtenis, in de tekst ‘Anima minima’ (1993a)60 als: het geraakt 
worden van de minieme ziel. De filosofie herleidt de gewaarwording volgens hem 
al te snel tot een kennisvorm, waardoor ieder esthetisch gevoel als een illusie wordt 
afgedaan. Maar, zo stelt hij nadrukkelijk: “De gewaarwording is echter ook het af-
fect dat ‘het subject’ – beter gezegd: het lichaamsdenken, ik zal het anima noemen 
– ondergaat bij gelegenheid van een zintuiglijke gebeurtenis” (1993a, p. 204).61 En 
of het kennisoordeel erover nou waar of onwaar is, de aisthèsis wijzigt onmiddellijk 
de anima doordat ze haar gestemdheid verandert in lust of onlust. Dat verband 
geldt voor de filosofische esthetica als een principe. Daarbij wordt veelal uitgegaan 
van een zielssubstantie (âme-substance) die over het vermogen beschikt geraakt te 
worden. Lyotard geeft echter nadrukkelijk aan deze metafysische vooronderstelling 
tussen haakjes te willen plaatsen. Dit betekent dat er volgens Lyotard niet zoiets als 
een op zichzelf bestaande ziel is. Parret (2000, p. 21; 2011, p. 371) wijst er dan ook op 
dat Lyotard de anima als geschiktheid (aptitude) voor de aanwezigheid van het ‘er is’ 
duidt. Hij stelt vast: “Anima is hier niet het principe dat het lichaam (…) bezielt, maar 
de nulgraad die door de aanwezige afwezigheid wordt getroffen” (2011, p. 371). En 
Van Peperstraten (2005) concludeert over Lyotards anima minima: “Een dergelijke 
ziel is dus niets meer dan het voelen van het affect waarmee het zintuiglijk getroffen 
worden gepaard gaat” (p. 25). Aldus gaat het Lyotard erom te wijzen op het teken van 
een zekere verstandhouding tussen de zintuiglijke gewaarwording en het affect. 

60 ‘Anima minima’ is oorspronkelijk in het Duits verschenen in: Welsch, W. (Hrsg.)(1993). Aktualität 
des Aesthetischen. München: Fink Verlag. De Franse vertaling is opgenomen in de bundel Moralités 
postmodernes uit 1993, die in het Nederlands is vertaald door: I. van der Burg (1996). Postmoderne 
fabels. Kampen, Nederland: Kok Agora. Ik maak gebruik van deze vertaling.

61 “Or la sensation est aussi l’affection que « le sujet » – il faudrait dire: la pensée-corps, je l’appelerai: 
anima – éprouve à l’occasion d’un événement sensible.” Bij dit citaat wijk ik af van de vertaling van 
Van der Burg (1996, p. 146) die het heeft over “(…) het affect dat het ‘subject’ (…) ondergaat wanneer 
het zintuiglijk iets beleeft”. In plaats daarvan volg ik de vertaling van Van Peperstraten (2005, p. 234), 
waarin Lyotards kernbegrip van de zintuiglijke gebeurtenis (événement sensible) beter tot uitdrukking 
komt.
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Om misverstanden te voorkomen, geeft Lyotard aan het eind van de tekst een 
aanvulling op zijn notie van de ‘ziel’. Zijn beschouwingen hebben namelijk enkel 
betrekking op “(...) de anima minima, dat specifieke affect dat, geval per geval, ont-
staat uit deze specifieke zintuiglijke verschijning” (1993a, p. 210).62 Dat specifieke 
affect noemt Lyotard een ‘minieme’ ziel, om te benadrukken dat ze, als minimale 
voorwaarde voor het esthetische, door hem in haar meest strikte betekenis wordt 
begrepen. Dit betekent dat hij de anima minima geïsoleerd heeft voorgesteld, zon-
der geheugen en zonder geest. Of zoals Parret (2011) vaststelt: “Anima minima is 
zonder geest, zonder intentionaliteit, zonder inhoudelijke subjectiviteit en daarom 
tegengesteld aan animus, die op elk ogenblik en telkens opnieuw de strategieën 
van de geestelijke heropleving inzet” (p. 371). Op deze manier wil Lyotard, naar 
eigen zeggen, zicht bieden op wat hij het mysterie van de gewaarwording noemt: 
die bepaalde zintuiglijke materie (geluid, geur, enzovoort) waardoor dat specifieke 
affect, geval per geval ontstaat.

Maar Lyotard gaat nog een stap verder. Niet alleen is ‘het geraakt worden’ (affectabi-
lité) van de ziel door de gewaarwording een teken van een zekere verstandhouding 
tussen beide. Het is een teken van een volstrekte wederzijdse afhankelijkheid, een 
geheime overeenstemming van de ziel met het zintuiglijke. Want, zo benadrukt 
hij: “De anima bestaat alleen maar als aangedaan” (1993a, p. 205).63 De ziel is niets 
anders dan het geraakt worden. Als er geen zintuiglijke gewaarwording is, dan 
is er geen ontwaken van dit affectieve vermogen. Hij schrijft hierover: “Deze ziel 
raakt niet zichzelf: alleen het andere raakt haar, ‘van buitenaf’” (1993a, p. 205).64 De 
gewaarwording breekt binnen in een inert niet-bestaan. Ze alarmeert het niet-be-
staan, dat wil zeggen de ziel. Of liever: de gewaarwording laat het niet-bestaan van 
de ziel bestaan. En de ziel, aldus Lyotard, wordt als door een schok geraakt: ‘Er 
gebeurt’.

De ziel is nooit autonoom, maar wordt altijd van buitenaf bewogen en geprik-
keld. Ze zit daarbij gevangen in een ‘dubbel gebonden positie’ – een double bind 
– van een slaafs bestaan én een dreigende dood. In de woorden van Lyotard: “De 
ziel betreedt het bestaan onder het juk van het zintuiglijke, verkracht en vernederd” 
(1993a, p. 205/206).65 Zo kan ze aan de ene kant worden gewekt door verwondering 
over het andere. Maar tegelijk geldt volgens Lyotard ook die andere kant, want: “De 

62 “(...) l’anima minima, cet affect qui naît de cette apparition sensible, coup par coup.” 

63 “L’anima n’existe qu’affectée.” 

64 “Cette âme ne s’affecte pas elle-même, l’autre seul l’affecte, du « dehors ».” 

65 “L’âme vient à l’existence sous la dépendance du sensible, violentée, humiliée.” 
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esthetische conditie is de onderwerping aan het aisthèton – zonder welk er anesthe-
sie heerst” (1993a, p. 206).66 Doordat er in het esthetische anesthesie schuilgaat, 
kan de ziel ook teniet worden gedaan. 

Volgens Lyotard is de beschreven esthetische conditie niet zonder analogie 
met de tegenstrijdige structuur van het sublieme gevoel. Hij concludeert: 

De hier gegeven beschrijving breidt enkel de draagwijdte van de specifieke 

analyse van het sublieme gevoel uit tot elk esthetisch gevoel. Hedendaagse kun-

stenaars en schrijvers, soms ook filosofen, leggen zich er op toe in de gewaar-

wording de ‘presentie’ te ontdekken van wat aan de gewaarwording ontsnapt: 

iets neutraals, iets grijs, een blank dat ‘huist’ in de nuances van een klank, een 

kleurschakering of een stem. (1993a, p. 206)67 

Precies de double bind van de esthetische conditie, verduidelijkt Lyotard, wordt door 
Burke ook beschreven voor het gevoel van het sublieme. Hij roept diens uitleg van 
het sublieme nog eens in herinnering: “De anima wordt bedreigd door gemis: taal, 
licht, geluid, het leven, ineens valt alles weg: dat is terror. En plots is de bedreiging 
weggenomen, de terreur opgeschort. Dat is delight” (1993a, p. 206/207).68 Aldus 
laat Lyotard zijn eerdere beschrijving van het sublieme gevoel en deze latere be-
schrijving van de esthetische conditie grotendeels samenvallen. Dit betekent dat 
niet alleen het sublieme gevoel, maar ieder esthetisch gevoel op een fundamenteel 
niveau doortrokken is van de besproken double bind.69 

66 “La condition esthétique est l’asservissement à l’aistheton, sans quoi c’est l’anesthésie.” 

67 “La présente description étend la portée de l’analyse spécifique du sentiment sublime à tout senti-
ment esthétique. Artistes, écrivains, philosophes parfois, les contemporains s’attachent à détecter 
dans la sensation la « présence » de ce qui échappe à la sensation: un neutre, un gris, un blank 
« habite » les nuances d’un son, d’un chromatisme ou d’une voix.” 

68 “L’anima est menacée de privation: parole, lumière, son, la vie viennent à manquer absolument. C’est 
la terror. Soudain, la menace est levée, la terreur suspendue, c’est le delight.”

69 In zijn artikel ‘The Artistic Absolute’ concludeert Lijster (2012, p. 11) over de relatie tussen het gevoel 
van het schone en het sublieme bij Lyotard: “(…) het schone en het sublieme kunnen beide aanwezig 
zijn in een en hetzelfde werk. Echter, ze bevinden zich niet in een ‘gelukkige relatie’; eerder staan 
ze elkaar in de weg”. Deze conclusie gaat volgens mij nog te veel uit van de voorondersteling van 
een strikte tweedeling tussen het schone en het sublieme in het denken van Lyotard. In zijn analyse 
betrekt Lijster namelijk niet Lyotards latere werk, uit de jaren negentig van de vorige eeuw (afgezien 
van diens lessen over Kants analyse van het sublieme, gepubliceerd in 1991). Een belangrijke tekst 
is dan bijvoorbeeld de hier besproken tekst ‘Anima minima’ (1993a), waarin duidelijk wordt dat het 
onderscheid tussen het sublieme gevoel en ieder ander esthetisch gevoel – zoals het gevoel van 
het schone –, vervaagd is. Immers, de kern van ieder esthetisch gevoel is de double bind van onze 
(an)esthetische conditie, zoals die meer of minder manifest wordt bij de zintuiglijke gewaarwording 
van een kunstwerk (of in geval van bijvoorbeeld dans ook ‘in’ een kunstwerk).
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Van Peperstraten (2005, p. 236) wijst erop dat Lyotard in feite twee verschil-
lende vormen van anesthesie blootlegt. Ten eerste is er, wat hij noemt, de anesthesie 
buiten de esthetische conditie. Dat is de anesthesie die eenvoudigweg bestaat 
wanneer er geen aisthèton meer is om de ziel te wekken. Ten tweede is er echter ook 
binnen de esthetische conditie een zekere anesthesie. In dat geval vindt wel een 
gewaarwording plaats, maar tegelijk ontsnapt de ‘presentie’ aan die gewaarwor-
ding. Eerder is aan de orde gekomen, dat de inzet van de kunsten na het sublieme 
het benaderen van de materie is. Dat is, met andere woorden, het benaderen van 
de ‘presentie’, zonder terug te grijpen op de middelen van de presentatie. Lyotard 
noemt de materie immaterieel, om te benadrukken dat ze ontsnapt aan iedere 
vormgeving door de actieve vermogens van de geest. En dat laatste geldt ipso facto 
voor de ‘presentie’, waarbij iedere (vormgevende) presentatie tekort schiet. Volgens 
Van Peperstraten (2005, p. 236) is deze tweede vorm van anesthesie daarom de ei-
genlijke ‘sublieme anesthesie’, dat is een ‘anesthesie in het hart van het sublieme’. 
Zo geldt er een onlosmakelijke verbondenheid tussen het sublieme en deze vorm 
van anesthesie. Of met andere woorden: “We voelen, maar we weten niet wat het 
is dat tot dit voelen aanleiding geeft, we weten niet wat we voelen” (2005, p. 236). 

Ook binnen onze esthetische conditie in het algemeen is er dus altijd een 
zekere anesthesie. De aisthèsis kan de anesthesie niet van zich afschudden. Van 
Peperstraten (2005) spreekt hier van een ‘esthetische differentie’: “(…) in elke 
aisthèsis meldt zich tevens de differentie met de anesthesie” (p. 239). Niet alleen 
het specifieke sublieme gevoel, maar ieder esthetisch gevoel wordt daarom op een 
fundamenteel niveau gekenmerkt door het dubbel gebonden zijn van de minieme 
ziel aan de gewaarwording van een materiële gebeurtenis. En dit betekent dat de 
zintuiglijke gewaarwording ook altijd gepaard kan gaan met het intense gevoel van 
het geraakt worden van de minieme ziel. Dat is hoe de latere Lyotard het esthetische 
gevoel of affect vooral uitlegt. 

Welnu, die mogelijkheid van het diepgaand geraakt worden kan gelden voor 
de gewaarwording van de materiële gebeurtenis van bijvoorbeeld klank en kleur 
in muziek en schilderkunst, maar even zo goed voor de gewaarwording van de 
zintuiglijke materie van het bewegende lichaam in de danskunst. Lyotard heeft dit 
niet verder uitgewerkt, maar een enkele keer doet hij er een uitspraak over. In de 
tekst ‘Musique, mutique’ (1993b)70 schrijft hij: “De esthetica is fobisch, ze komt voort 

70 De tekst ‘Musique, mutique’ is oorspronkelijk opgenomen in: Ch. Buci-Glucksman & M. Levinas 
(éd.). (1993), L’Idée musicale. Parijs, Frankrijk: Presses universitaires de Vincennes. Deze is tevens 
verschenen in de bundel: Lyotard, J.-F. (1993c). Moralités postmodernes (p. 185-198). Parijs, Frankrijk: 
Galilée. De tekst is in het Nederlands vertaald in: Lyotard, J.-F. (1996), Postmoderne fabels (p. 154-168). 
(I. van der Burg, vert.). Kampen, Nederland: Kok Agora. Ik maak gebruik van deze vertaling.
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uit anesthesie, ze is daar deel van en herstelt zich daar. Men zingt vanuit het niet 
horen, men schildert vanuit het niet zien, men danst vanuit het verlamd zijn” 
(p. 197).71 Dus zo radicaal moet Lyotards esthetica worden begrepen. 

Maar hoe kan Lyotards denken over het esthetische gevoel dan worden vertaald 
naar de praktijk van de danskunst? Eerder hebben we gezien dat het sublieme, in 
het kader van mijn onderzoek, begrepen kan worden als de zintuiglijke gewaar-
wording van het andere lichaam in de danskunst. Daarbij gaat om het materiële 
lichaam in beweging. Dat is de ene kant van de sublieme aisthèsis in de relatie van 
lichamen onderling (zie: § 5.3). De andere kant is het esthetische gevoel dat samen-
gaat met die gewaarwording. Lyotard blijkt dit gevoel uiteindelijk op te vatten als 
het geraakt worden door de minieme ziel. Op het meest fundamentele niveau van 
de gevoelde gewaarwording van het andere lichaam in de danskunst is er altijd ook 
de differentie met de anesthesie. Het eigen lichaam van de danser is door zijn (an)
esthetische conditie gevangen in een double bind. En het gevoel van geraakt worden 
dat ermee gepaard gaat, heeft in het hart ervan die tegenstrijdige structuur van pijn 
en plezier. Een danswerk kan meer of minder verhalend zijn en de dansers kunnen 
dienovereenkomstige rollen vertolken. Maar de gevoelsfrase van het lichaam, het 
geraakt worden van de minieme ziel, signaleert hooguit een onduidelijke beteke-
nis. Dat is het esthetische gevoel dat de gewaarwording van het andere lichaam in 
de danskunst bij het eigen lichaam teweeg kan brengen. En dat is wat het in de kern 
ervan ook altijd doet, zodra er daadwerkelijk iets gevoeld wordt. 

De vraag is echter nog open of de zo begrepen esthetische gevoelens tussen 
lichamen onderling in de danskunst ook gedeeld kunnen worden. Dansen is im-
mers een kunstvorm die veelal met meerderen gebeurt. Die vraag onderzoek ik 
daarom in de nu volgende paragraaf, wat tevens het brandpunt van mijn onderzoek 
in dit hoofdstuk vormt.

71 “L’esthétique est phobique, elle relève de l’anesthésie, elle lui appartient, elle s’en remet. On chante 
de ne pas entendre, on peint de ne pas voir, on danse d’être paralysé.” 
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5.7 DE MOGELIJKHEID VAN HET DELEN VAN ESTHETISCHE   
 GEVOELENS IN DE DANSKUNST72

Is er wel de mogelijkheid van het delen van de gevoelde gewaarwordingen tussen 
lichamen onderling in de hedendaagse danskunst? Die vraag ligt niet per se voor 
de hand. Want hoe vaak zegt men niet dat gevoelens uiteindelijk een individuele 
aangelegenheid zijn, zelfs in de danskunst? In deze paragraaf (§ 5.7) maak ik, in de 
eerste plaats, duidelijk dat de mogelijkheid van het delen van esthetische gevoelens 
in de danskunst er wel degelijk is. Het delen ervan is, volgens mij, zelfs constitutief 
voor iedere vorm van individueel en/of collectief gevoelde lichamelijkheid. Wat er 
gedeeld wordt is de gevoelde gewaarwording van de gebeurtenis van het andere 
materiële lichaam in de gezamenlijke beweging. Dit betekent, in de tweede plaats, 
dat wederom sprake is van een spanning tussen eenheid en veelheid. In dit geval 
gaat het echter niet om de spanning in het samen ‘zijn’ van de materiële lichamen 
onderling (zie: hoofdstuk 4), maar om de spanning in de gezamenlijk ‘gevoelde 
gewaarwording’. Die spanning komt tot uitdrukking in Lyotards filosofische notie 
van het ‘delen’, dat is het samen delen en tegelijk verdelen, van de materiële gebeur-
tenis. 

Om deze beide punten voor het voetlicht te brengen ga ik in eerste instantie 
in op Lyotards les over het delen van het sublieme gevoel bij Kant. Lyotard heeft na-
melijk uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp. Maar hij concludeert dat het 
delen ervan op basis van het kantiaanse sublieme niet mogelijk is. En daarmee lijkt 
Lyotards differentiefilosofie mijn onderzoek naar het delen van intense gevoelens 
in de danskunst niet verder te kunnen helpen. Echter, binnen zijn denken over de 
specifieke analyse van het sublieme heeft zich een belangrijke betekenisverschui-
ving voorgedaan (Kamphof, 2000; Kamphof, 2002; Van Peperstraten, 2005). Want, 
aldus Kamphof (2000): “Wat vereenvoudigd gesteld, kan men twee opvattingen 
van het sublieme bij Lyotard onderscheiden, een die uitgaat van Immanuel Kant en 
een andere die geïnspireerd is door Edmund Burke” (p. 53). En diezelfde ordening 
binnen Lyotards denken over het sublieme, door een onderscheid te maken tussen 
vroegere en latere teksten, is ook leidend in Kamphofs dissertatie over het sublieme 
bij Lyotard (2002). Dus: Kants invulling van het sublieme vormde ooit, aan het 

72 Gedeelten uit deze paragraaf zijn gebaseerd op mijn research masterscriptie in de filosofie en een 
lezing over het betreffende onderwerp op 11 december 2009 te Gent. Zie hiervoor: Vos, N.R. de 
(2008). Non-sensus communis? Kunst en de mogelijkheid van een gemeenschappelijk gevoel van het 
sublieme bij Lyotard. (Research Masterthesis, Universiteit van Tilburg, Tilburg), alsmede: Vos, N.R. 
de (2009). Het delen van de anima minima. Lyotard en het vraagstuk van de sublieme sensus communis. 
(Colloquium Fenomenologie – Poëtica en ethiek: sensus communis en constitutie van gemeenschap, 
Artevelde Hogeschool, Gent).
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begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw, Lyotards vertrekpunt van denken 
over dit fundamentele esthetische begrip. En dat had negatieve consequenties voor 
de mogelijkheid van het delen van het sublieme gevoel. Maar met zijn uitleg van 
het sublieme als het benaderen van de immateriële materie, zoals besproken in dit 
hoofdstuk, heeft hij hier, vanaf ongeveer halverwege de jaren tachtig, afstand van 
genomen. Daardoor blijkt die mogelijkheid er wel te zijn.

In tweede instantie leg ik daarom een aantal observaties uit Lyotards latere 
werk voor, die erop wijzen dat hij uiteindelijk wel uitgaat van de mogelijkheid van 
het delen van esthetische gevoelens. Het afstand nemen van Kant en het formule-
ren van een op Burke geïnspireerd alternatief verklaart daarbij, volgens mij, deze 
latere positieve denkwijze over de kwestie van het delen van het sublieme gevoel. 
Daarbij geldt bovendien dat Lyotard de specifieke analyse van het sublieme gevoel 
heeft uitgebreid naar ieder esthetisch gevoel. Welnu, het is die denkwijze van de 
latere Lyotard, waar ik in deze paragraaf bij aan wil knopen. Het delen van de zo 
begrepen esthetische gevoelens gebeurt, volgens mij, namelijk ook bij uitstek in 
de relatie tussen lichamen binnen de hedendaagse danskunst. En daar zijn dus 
belangrijke aanwijzingen voor te vinden in Lyotards teksten uit de jaren negentig 
van de vorige eeuw.

LYOTARDS LES OVER HET DELEN VAN HET SUBLIEME GEVOEL BIJ KANT
In het laatste hoofdstuk van het boek Leçons sur l’Analytique du sublime over ‘Le 
partage du sentiment sublime’ (1991, p. 269-286)73, legt Lyotard uit wat Kant in zijn 
Kritik der Urteilskraft (1974) precies zegt over de kwestie van het delen (partage) van 
het sublieme gevoel. Daarbij richt Kant zich niet op het verdelen, maar op het sa-
men delen, op de gemeenschappelijkheid van dat gevoel. Het verdeeld zijn van het 
sublieme gevoel is in zijn subjectgeoriënteerde filosofie immers voorondersteld. 
Volgens Lyotard draait het derhalve om de vraag of het gevoel van het sublieme, 
evenals het gevoel van het schone, ook algemeen gedeeld moet kunnen worden (de 
algemeengeldigheid, Mitteilbarkeit). En als dat zo is, kan de algemene mededeel-
baarheid van het sublieme gevoel dan gerechtvaardigd worden volgens hetzelfde 
principe van de sensus communis (de noodzakelijkheid)? Volgens Lyotard hoeft dit 
onderzoek slechts enkele regels in beslag te nemen. Om deze specifieke ‘les over 

73 Lyotard, J.-F. (1991). Leçons sur l’Analytique du sublime. Parijs, Frankrijk: Galilée. Dit werk is in het 
Engels vertaald door Rottenberg, E. (1994a). Lessons on the Analytic of the Sublime. Stanford, California: 
Stanford University Press. De titel van genoemd hoofdstuk is daar ietwat misleidend vertaald als ‘The 
Communication of Sublime Feeling’. In de titel van het Franse origineel staat immers niet het woord 
‘communicatie’ (communication) maar het woord ‘delen’ (partage), dat de vraag naar het al dan niet 
begrippelijk zijn hiervan meer nadrukkelijk openhoudt. De Nederlandse vertalingen van de citaten uit 
deze tekst zijn van mijzelf.
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de analyse van het sublieme’ bij Kant echter te kunnen volgen, is het zaak eerst een 
korte toelichting op het delen van het esthetische gevoel van het schone te geven.

Van Kants Kritik der Urteilskraft (1974, § 18-22, p. 155-164)74 is bekend, dat het 
gevoel van het schone de mogelijkheid van een ‘gemeenschappelijke zin’ of een 
‘gemeenschappelijk gevoel’ – een sensus communis – met zich meebrengt. Dat is wat 
zijn zogenoemde gezichtspunt of moment van modaliteit van het smaakoordeel 
oplevert. Daarbij moet de betreffende sensus communis niet als realiteit, maar als 
Kantiaanse Idee, als een soort veronderstelling, worden opgevat. Het gemeen-
schappelijke gevoel van het schone doet zich dan niet in werkelijkheid tussen 
verschillende mensen voor, maar alleen als een subjectief gevoel dat bij de ander 
tegelijk ook als objectief wordt verondersteld. Zo’n gemeenschappelijke zin kan 
volgens Kant terecht worden verondersteld, omdat voor de gemoedstoestand van 
het smaakoordeel, als kennis in het algemeen, een algemene mededeelbaarheid 
(allgemeine Mitteilbarkeit) moet gelden. En de Idee van de sensus communis vormt de 
voorwaarde voor de noodzakelijkheid daarvan. Met andere woorden: bij het gevoel 
van het schone dingt men naar de instemming van iedereen, omdat men over dit 
subjectieve beginsel beschikt dat voor allen gemeenschappelijk is. Men heeft niet 
hetzelfde gevoel, maar er is de mogelijkheid om tot datzelfde gevoel te komen. Het 
is op die manier dat men volgens Kant het gevoel van het schone, dat wat mooi is, 
deelt. Bovendien gebeurt dat, volgens een ander moment van het smaakoordeel, 
dat van de kwantiteit, op een onmiddellijke wijze, dat wil zeggen: onbemiddeld, 
niet bemiddeld door de taal van begrippen. Dus zo kan Kant op basis van de Idee 
van de sensus communis concluderen: “Mooi is wat zonder begrip als object van een 
noodzakelijk welgevallen wordt gekend” (1974, p. 160).75  

Lyotard knoopt in zijn werk nadrukkelijk aan bij Kants hypothese van de 
sensus communis. Zo herdenkt hij dit begrip, op positief-kritische wijze, in zijn 
tekst ‘Sensus communis, le sujet à l’état naissant’ (2000a)76. En zijn uitleg van Kants 

74 Zie ook: de pagina’s B 62-73, volgens de tweede druk van de Kritik der Urteilskraft uit 1793.

75 “Schön ist, was ohne Begriff als Gegenstand eines notwendigen Wohlgefallens erkannt wird.” (zie ook: 
B 68). Recent is een Nederlandse vertaling van de volledige Kritik der Urteilskraft verschenen: Kant, 
I. (2009). Kritiek van het oordeelsvermogen. (J. Veenbaas & W. Visser, vert.). Amsterdam, Nederland: 
Boom. Ik volg hier deze vertaling, waarbij voor het Duitse woord schön de vertalingen van ‘mooi’ en 
‘schoon’, wat mij betreft, inwisselbaar zijn.

76 De tekst is voor het eerst gepubliceerd in 1986 in Le Cahier du Collège international de philosophie, 
nr. 3, éditions Osiris, 67-87, met als titel ‘Sensus communis’. Deze is een tweede keer in het Frans 
verschenen in 1989 in de Cahiers Confrontation, nr. 7, 161-179, met aan de titel toegevoegd: ‘Après le 
sujet qui vient’, bij Aubier. Deze Franse tekst is later ook in een bundel opgenomen, te weten: Lyotard, 
J.-F. (2000a). Sensus communis, le sujet à l’état naissant. In Misère de la philosophie (p. 13-41). Parijs, 
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transcendentale benadering van de sensus communis en het delen van de smaak 
is ook na te lezen in het hoofdstuk ‘Le partage du goût’ van het eerdergenoemde 
boek Leçons sur l’analytique du sublime (1991, p. 232-267). Het voert echter te ver om 
binnen het kader van mijn onderzoek nader in te gaan op Lyotards diepgaande 
beschouwingen over het delen van het gevoel van het schone bij Kant. Want waar 
het me in deze korte toelichting vooral om gaat, is vast te stellen dat er ook voor 
Lyotard, vanuit zijn differentiefilosofische perspectief, altijd de mogelijkheid is van 
een sensus communis, van een onmiddellijk delen van het gevoel van het schone. 

Terug naar Lyotards les over het delen van het sublieme gevoel bij Kant. Gegeven 
de kwestie van de Mitteilbarkeit moet het oordeel over het sublieme, evenals het 
smaakoordeel (van het schone), geanalyseerd worden vanuit het gezichtspunt van 
Kants zogenoemde momenten van kwantiteit en modaliteit. Daarbij gaat het om de 
vraag of een singulier subliem oordeel onmiddellijk een ‘algemene’ en ‘noodzake-
lijke instemming’ vereist, en of het deze ook ‘onmiddellijk’ vereist. Dat wil zeggen: 
of de betreffende gebeurtenis deze eis met zich meebrengt, voorafgaande aan alle 
begripsvorming, als het simpele teken van de subjectieve algemeengeldigheid die 
noodzakelijk is in alle denken. Op deze vraag, aldus Lyotard, geeft Kants tekst een 
duidelijk negatief antwoord. 

In zijn les over Kants analyse van het sublieme volgt Lyotard de Kritik der 
Urteilskraft op de voet. Hij schrijft dat het sublieme gevoel bij Kant een appel doet op 
algemene deelneming. Dit appel kan echter niet op dezelfde manier onmiddellijk 
zijn als bij het gevoel van het schone. Lyotard stelt op dit punt van Kants tekst vast: 
“De eis van universaliteit die eigen is aan het sublieme gaat ‘via een bemiddeling, 
vermittelst, die van de morele wet, des moralischen Gesetzes’” (1991, p. 271).77 Lyotard 
wijst ons erop, dat Kant de lust over het sublieme van de natuur als een lust van 
spitsvondig redenerende contemplatie (als Lust der vernünftelnden Kontemplation)78 
aanduidt, dat wil zeggen een lust die we voelen als we het geheel al redenerend 
beschouwen. Dus: ook voor het gevoel van het sublieme gevoel geldt de eis van 
algemene mededeelbaarheid, maar deze eis wordt in dit geval niet onmiddellijk 

Frankrijk: Galilée. Ik maak gebruik van de tekst uit deze bundel. De Nederlandse vertalingen van de 
citaten zijn van mijzelf.

 Er is een Engelse vertaling verschenen in Paragraph 11 (1) (maart 1988), 1-23, vertaald door Marian 
Hobson en Geoff Bennington. Deze Engelse vertaling is eveneens voor een tweede keer gepubliceerd: 
Lyotard, J.-F. (1992b), Sensus communis. In A. Benjamin (ed.), Judging Lyotard (p. 1-25). London, 
Groot-Brittannië/New York, USA: Routledge.

77 “L’exigence d’universalité qui est propre au sublime passe « par une médiation, vermittelst, celle de la 
loi morale, des moralischen Gesetzes ».” 

78 Zie: Lyotard 1991, p. 271.
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ingewilligd. Er vindt bemiddeling plaats door de representatie van de morele wet en 
daarmee door de begrippen van de praktische rede volgens Kant.

Lyotard benadrukt dat we het verschil tussen het sublieme gevoel en ‘het 
andere gevoel’ (l’autre sentiment)79, het morele gevoel – ofwel: Kants begrip respect 
of Achtung, dat in de tekst niet expliciet wordt genoemd – scherp voor ogen moeten 
houden. Het sublieme gevoel is niet hetzelfde als het morele gevoel, maar het ver-
eist wel de capaciteit om een zuiver belang te stellen in de morele wet. Op basis van 
die veronderstelling, schrijft Lyotard, beargumenteert Kant dat het sublieme gevoel 
geen algemene mededeelbaarheid kent, die analoog is aan die van de smaak. En 
daarom concludeert Lyotard in zijn les hierover: “Er is geen sublieme ‘sensus com-
munis’ omdat het sublieme de bemiddeling van het morele gevoel nodig heeft, en 
omdat dit een begrip van de rede is (de vrijheid als absolute causaliteit) dat a priori 
subjectief wordt gevoeld” (1991, p. 274).80 Lyotard stelt vast dat voor de mogelijkheid 
van het delen van het sublieme gevoel (zijn algemene mededeelbaarheid) daarom 
geen verdere rechtvaardiging meer nodig is. Het sublieme wordt immers deels 
door begrippen bemiddeld en is daarmee niet meer alleen sensus, zin of gevoel. En 
dus kan er voor Kant logischerwijs ook geen sublieme sensus communis zijn. Het 
sublieme gevoel heeft dit privilege te danken aan zijn nauwe verwantschap met het 
morele gevoel: de vrije wil is een universeel Idee, en respect, dat neerkomt op het 
subjectief voelen van dit Idee, is ook universeel. 

Dat is wat Lyotard over het vraagstuk van de ‘sublieme sensus communis’ 
bij Kant heeft geschreven. Hij lijkt de onmogelijkheid van een sublieme sensus 
communis in diens Kritik der Urteilskraft met een soort tevredenheid vast te stellen. 
Anders zou er namelijk een sensus communis zijn waarbij het sublieme gevoel nauw 
verwant is aan het morele gevoel, inclusief de bemiddeling door de begrippen. Er 
is dan als het ware een gemeenschappelijke zin voor de combinatie van esthetica 
en ethiek. En dat is wat Lyotard van de hand wijst. Maar daarmee is het vraagstuk 
niet van tafel. Er lijkt ruimte te zijn voor twijfel aan de afwijzing überhaupt en dus 
voor een nader onderzoek naar de mogelijkheid van het (onmiddellijk) delen van 
het sublieme gevoel, waarbij wel zoiets als een sublieme sensus communis kan of 
zelfs moet worden aangenomen. Immers, in zijn latere werk neemt Lyotard afstand 
van de Kantiaanse invulling van het begrip van het sublieme en legt hij dit begrip 
uit in termen van een materiële gebeurtenis. En met die betekenisverschuiving in 

79 Zie: Lyotard 1991, p. 272-278.

80 “Il n’y pas de « sensus communis » sublime parce que le sublime a besoin de la médiation du 
sentiment moral, et que celui-ci est un concept de la raison (la liberté comme causalité absolue) senti 
subjectivement a priori.”
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zijn denken over de specifieke analyse van het sublieme komen de zaken er anders 
voor te staan. 

DE MOGELIJKHEID VAN HET DELEN VAN ESTHETISCHE GEVOELENS 
VOLGENS DE LATERE LYOTARD
Lyotard blijkt in zijn latere werken, uit de jaren negentig van de vorige eeuw, wel uit 
te gaan van de mogelijkheid van een sublieme sensus communis, of liever: het delen 
van esthetische gevoelens van pijn en plezier. Daar zijn enkele aanwijzingen in zijn 
werk voor te vinden. Ik leg drie observaties voor waarin dat naar voren komt.

De eerste observatie bij het latere werk van Lyotard heeft betrekking op het 
delen van esthetische gevoelens, van pijn en plezier, in de betekenis van de affect-
frase of de phonè. Het gaat dan om het (dierlijke) stemgeluid, inclusief houding, 
beweging en gebaar van het menselijk lichaam. In de tekst ‘La phrase-affect (D’un 
supplément au Différend)’ (2000b), oorspronkelijk gepubliceerd onder de titel 
‘L’inarticulé ou le différend même’ (1990), wil Lyotard meer duidelijkheid geven 
over de kwestie van het gevoel. In paragraaf 5.5 van dit hoofdstuk is zijn antwoord 
hierop in termen van de affect- of gevoelsfrase (phrase-affect) al uitgebreid aan de 
orde gekomen. De ongearticuleerd gevoelsfrase verschilt volgens hem principieel 
van de gearticuleerde frase (phrase). Lyotard brengt de beide begrippen vervolgens 
in verband met Aristoteles’ onderscheid tussen de logos, het gearticuleerde discours 
van de mens, en de phonè, het ongearticuleerde stemgeluid van het dier (inclusief 
de mens). De phonè vormt dan een nadere duiding van Lyotards begrip van de 
gevoelsfrase. 

Lyotard stelt dat het dierlijke stemgeluid, de phonè, ook door mensen gedeeld 
wordt. Zo staat er in genoemde tekst: “Er is evenwel een mededeelbaarheid van 
plezier en pijn, van de pathèmata, zonder bemiddeling van de logos, door alleen 
het ‘verwarde stemgeluid’” (1990, p. 205/2000b, p. 51).81 Volgens Aristoteles geven 
dieren hun gevoelens bij elkaar aan, benadrukt Lyotard. En bekend is ook, schrijft 
hij, welke inzet Kant koppelt aan deze gevoelsmatige communicatie (communica-
tion sentimentale). Hij gaat er niet verder op in, maar in het eerste deel van deze 
paragraaf heb ik Kants denkwijze hierover besproken. Daarbij is het van belang 
op te merken dat Lyotard het uiteindelijk vooral over een ‘delen’ (partage) van de 
stemgeluiden heeft, wat een belangrijk verschil inhoudt met een spreken in termen 
van ‘mededeelbaarheid’ (communicabilité). Maar ik kom daar zo nog op terug.  

81 “Il y a pourtant une communicabilité des plaisirs et des peines, des pathèmata, sans médiation du 
logos, par la seule « voix confuse ».” De Nederlandse vertalingen van de citaten uit deze tekst zijn van 
mijzelf.
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Waar het om gaat is dat Lyotard een eigen invulling aan een dergelijke gevoels-
matige communicatie geeft, die hij een ‘stilzwijgende communicatie’ (communica-
tion mutique) noemt. Hij schrijft hierover: “Men kan deze zwijgend denken, als men 
zich herinnert dat de wortel mu doet denken aan de gesloten lippen om aan te geven 
dat iemand zwijgt of om een stil geluid uit te brengen” (1990, p. 205/2000b, p. 51).82 
Hij maakt duidelijk dat van deze wortel ook murmurer, mugir, mystère (in het Ne-
derlands te vertalen als: ‘murmelen’, ‘loeien’, ‘mysterie’) en het laag Latijn muttum 
komt, dat in het Frans het woord mot (Nederlands: ‘woord’) heeft voortgebracht. De 
stilzwijgende communicatie wordt gerealiseerd door non-discrete inademingen en 
uitademingen van lucht: door grommen, hijgen, zuchten. Voor Lyotard is er dus 
de mogelijkheid van een stilzwijgende communicatie, een communicatie van het 
dierlijke stemgeluid, de phônè, of het affect, dat is een communicatie van grommen, 
hijgen, zuchten.

Welnu, dat ongearticuleerde stemgeluid, de phônè, die de mededeelbaarheid 
van plezier en pijn met zich meebrengt, moet volgens Lyotard worden uitgebreid 
naar de houding, de beweging en het gebaar (geste) van het menselijk lichaam. 
Hij schrijft namelijk over de stilzwijgende communicatie: “Ze breidt zich uit over 
het gezicht en ze verspreidt zich over heel het lichaam dat daarom ‘signaleert’ als 
een gezicht” (1990, p. 205/2000b, p. 51).83 Volgens Lyotard is de essentie van het 
gezicht, negatief beschouwd (er wordt hier immers naar een referentie verwezen 
in een actuele gearticuleerde frase, door te spreken), dat zijn lippen zwijgend zijn. 
Lyotard komt daarom tot de volgende vaststelling: “Het zal derhalve nodig zijn de 
phônè uit te breiden tot aan het gebaar [in bredere zin]” (1990, p. 205/2000b, p. 51).84 
De phônè, de ongearticuleerde gevoelsfrase, heeft aldus betrekking op het (dierlijke) 
stemgeluid, inclusief de houding, de beweging en het gebaar (in engere zin) van 
het menselijke lichaam. Want: het Franse woord geste, dat ik in het citaat als ‘gebaar’ 
(in bredere zin) heb vertaald, komt van het Latijn gestus, dat betekent: houding, 
beweging, of gebaar (in engere zin). Die bredere uitleg van geste, gestus of gebaar 
heeft voor mijn onderzoek de voorkeur. Immers, dit betekent dat de gevoelsmatige, 
stilzwijgende communicatie van pijn en plezier door vocalisaties en ‘gebaren’ van 
het menselijk lichaam zijn beslag krijgt. Of zoals Lyotard dit punt besluit: “Plezier 

82 “On peut la dire muette si l’on se souvient que la racine mu connote les lèvres fermées pour signaler 
qu’on se tait ou pour émettre un son sourd.” 

83 “Elle s’étend à la face et se répand dans tout le corps qui alors « signale » comme une face.” 

84 “Il faudra ainsi étendre la phônè jusqu’au geste.”
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en pijn worden gesignaleerd door vocalisaties (en ik zou willen toevoegen: door 
gebaren) (…)” (1990, p. 206/2000b, p. 52).85

Tot besluit van deze eerste observatie: de phonè of in Lyotards termen de 
gevoelsfrase, inclusief houding, beweging en gebaar, presenteert geen frase-uni-
versum en is dus niet geadresseerd. Hieruit kan worden geconcludeerd, aldus 
Lyotard: “(...) dat het concours van stemgeluiden, hun delen, precies gezegd niet 
een gemeenschap voortbrengt (die zenders en ontvangers verlangt), maar een soort 
van mededeelbaarheid of van transitiviteit van de affecten zonder verwachting van 
beantwoording” (1990, p. 207/2000b, p. 54).86 Met andere woorden: er is dus de 
mogelijkheid van een concours, een ‘delen’ (partage) van de ‘stemgeluiden’ (voix), 
van de phônè. Dit delen van de dierlijke stemgeluiden brengt geen ‘gemeenschap’ 
(communauté) voort, waar een afzender en een geadresseerde voor nodig zijn. Maar 
het gaat wel gepaard met een ‘soort van mededeelbaarheid’ (sorte de communicabilité) 
of ‘transitiviteit’ (transitivité) van de affecten. Ik zou zeggen: er is een verdelen én sa-
men delen van de dierlijke stemgeluiden, uitgebreid tot aan het gebaar, de veelheid 
of het verschil en tegelijk de eenheid van esthetische gevoelens. Vertaald naar de 
danskunstpraktijk: in een danswerk hebben dansers, op enig moment, ieder hun 
eigen bewegingen of gebaren van het lichaam. De gevoelens zijn verdeeld tussen de 
verschillende lichamen. Maar ineens kan er iets gebeuren in de verhouding tussen 
de lichamen onderling. Ze kunnen samengaan in één beweging of gebaar. Er is 
dan tegelijk een samen delen van de esthetische gevoelens. Dus voor Lyotard is er 
de mogelijkheid van het delen van esthetische gevoelens, van pijn en plezier, in de 
betekenis van de affectfrase of de phonè, dat is het (dierlijke) stemgeluid, inclusief 
houding, beweging en gebaar van het menselijk lichaam. En met die mogelijkheid, 
kan invulling worden gegeven aan het gevoelsmatige aspect van intercorporaliteit 
in de hedendaagse danskunst.

De tweede observatie heeft specifiek betrekking op de besproken stilzwijgende 
communicatie van esthetische gevoelens bij gelegenheid van een zintuiglijke 
gebeurtenis van de klankmaterie in de muziek. In de, eerder aangehaalde, tekst 
‘Musique, mutique’ (1993b) schrijft Lyotard: 

85 “Plaisir et douleur se signalent par vocalisations (et j’ajouterais: par gestes) (…).” 

86  “(...) que le concours des voix, leur partage, ne fait pas une communauté proprement dite (qui 
requiert destinateurs et destinataires), mais une sorte de communicabilité ou de transitivité des 
affects sans attente de retour.” 
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De dierlijke klacht is een sensus communis, niet van de smaak maar van de 

afschuw, een stinkende zucht die voortkomt uit een sprakeloze verschrikking. 

Door de muffe lucht van verval wordt het levende samengevoegd met het leven-

de, alles één hoop. Het leven beklaagt zijn kwetsbaarheid in een anoniem en 

altijd vergeten gereutel. (p. 192)87 

Lyotard richt zijn denken in genoemde tekst op de muziek en hij is specifiek op 
zoek naar, wat hij noemt, de ‘raadselachtige klankmaterie’ (1993b, p. 188) ervan. 
Hiertoe haakt hij in op een korte passage uit de twintigste verhandeling van de Petits 
Traités over ‘Taal’ (1990, Bd. IV, p. 22-27) van de Franse schrijver Pascal Guignard 
(1948-). Lyotard haalt uit deze verhandeling enkele kenmerken naar voren, “(…) die 
het klankelement kunnen karakteriseren, de klankmaterie, waarvan de muziek de 
gebaren inschrijft en die aan het werk zijn emotionele macht geeft” (1993b, p. 191).88 

Volgens Lyotard is een eerste kenmerk van die ‘taal achter de talen’, zoals door 
Guignard beschreven, dat deze zich alleen aan het gehallucineerde oor geeft. Ze 
is als een zucht, een zucht die niet spreekt, maar mompelt en steunt. Een tweede, 
nogal paradoxaal kenmerk is, dat die bijna onhoorbare zucht alom klinkt. Ze klinkt 
dof, zo leert de schrijver, als een verschrikkelijke klacht van honger, wanhoop, een-
zaamheid, dood en kwetsbaarheid. Het klankelement is daarmee de ongehoorde 
uitademing van verschrikking. Bovendien benadrukt Guignard, volgens Lyotard, 
nog een derde kenmerk, waar ik in het licht van mijn onderzoek de aandacht op 
willen richten. Lyotard zegt hierover: “De wanhoop die die zucht slaakt is gemeen-
schappelijk aan het hele dierenrijk. Ze ‘verenigt’ de mensen ‘in groepen’ zoals, 
schrijft hij [Guignard], ‘de dieren zich in hun eigen stank wentelen’. Het is een 
klankgeur van de kudde” (zoals geciteerd in Lyotard, 1993b, p. 191/192).89 Mensen 
verschillen dus niet van dieren, als het gaat om de wanhoop van die onhoorbare 
zucht van de klankmaterie. En ze verenigen zich daarmee in groepen.

Zoals gezegd, stelt Lyotard in het openingscitaat: “De dierlijke klacht is een 
sensus communis, niet van de smaak maar van de afschuw (…)” (1993b, p.192). Hier 
gaat het zonder enige twijfel niet meer om een sensus communis met betrekking tot 

87 “La plainte bestiale est un sensus communis non du goût mais du dégoût, souffle puant contraint par 
une horreur sans phrases. Ce qui vit est agrégé à ce qui vit, tout d’une masse, par le remugle de la 
perdition. La vie lamente sa précarité dans un râle anonyme, toujours oublié.” 

88 “(…) quelques traits propres à caractériser l’élément sonore, la matière son, dont la musique inscrit 
les gestes et qui donne à l’œuvre son pouvoir d’émotion.” 

89 “La détresse exhalée en ce souffle est commune au règne animal. Elle « agroupe » les humains 
comme, écrit-il, « les bêtes viennent se frotter dans leur propre puanteur ». C’est une odeur sonore 
de troupeau.” 
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het gevoel van het schone, van de smaak. Daarentegen lijkt het te gaan om een sen-
sus communis van het sublieme, van de afschuw. Althans, het accent ligt hier op een 
gemeenschappelijk gevoel van onlust, de burkeaanse terror van schrik en angst. Dat 
is de eerste beroving van het sublieme. Bij het sublieme doet zich echter ook nog 
die tweede beroving voor, die het gevoel van lust, of Burke’s delight, teweegbrengt. 
Maar, zo wil ik benadrukken, het sublieme is als het ware de donkere kant van het 
schone. Want anders dan het schone, brengt het juist dat tegenstrijdige gevoel en 
die schok met zich mee. Dus lijkt een interpretatie in termen van Lyotards speci-
fieke analyse van het sublieme hier op haar plaats. Of meer algemeen: het draait 
in het aangehaalde citaat om de double bind van de esthetische conditie. Binnen 
onze esthetische conditie is er immers altijd een zekere anesthesie. Aldus valt de 
gevoelde gewaarwording van het gebeuren van de klankmaterie te begrijpen als een 
dierlijke klacht. En die dierlijke klacht is, zo leert het citaat, een sensus communis, 
een gemeenschappelijk gevoel, van de afschuw. 

Dit is wat zich in de muziek voordoet. Want Lyotard meent, zoals hij na-
drukkelijk stelt ter afsluiting van zijn uiteenzetting van het derde kenmerk, dat de 
muziek haar schoonheid en emoties krijgt vanuit het oproepen van die klinkende 
en stomme, verschrikkelijke verlatenheid. Een verlatenheid die klam is van een 
‘promiscuïteit zonder alteriteit’ (1993b, p. 192), dat wil zeggen van: een volledige 
vermenging, zonder andersheid. En weliswaar spreekt Lyotard hier van ‘schoon-
heid’, maar daarvan kan slechts sprake zijn in zoverre, meer fundamenteel, het 
oproepen van een ‘sensus communis van de afschuw’ wordt voorondersteld. Hij 
besluit de uiteenzetting over dit derde kenmerk uit Guignards passage dan ook als 
volgt: “Het klankelement, het geloei, gekomen uit de bedreigende leegte, bevindt 
zich en blijft bij zichzelf bij allen” (1993b, p. 192).90 Dus op het meest fundamentele 
niveau geldt er een delen van de esthetische gevoelens. Zo geven de besproken drie 
kenmerken, volgens Lyotard, globaal aan wat Pascal Guignard bedoelt met de ‘taal 
achter de talen’. En ze geven aan hoe Lyotard dit, naar eigen zeggen, in de richting 
buigt van een ‘mutisme’ achter de muziek. Een mutisme dat gedeeld kan worden.

Bij deze tweede observatie zet Lyotard in op het delen van het sublieme gevoel, 
of meer algemeen op ieder (an)esthetisch gevoel. Met andere woorden: hij heeft 
het wederom over het delen van de ongearticuleerde gevoelsfrase of van de phônè, 
als een dierlijke klacht. Dat delen is volgens hem problematisch in geval van een 
sensus communis van het sublieme, zoals door Kant begrepen. Maar dat probleem 
blijkt voor hemzelf niet te gelden, omdat hij er in zijn latere werken een burkeaanse 

90 “L’élément sonore, quant à lui, le meuglement, se tient, se sera tenu de soi auprès de tous, venu du 
vide menaçant.”
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opvatting van het sublieme op nahoudt en de specifieke analyse ervan uitbreidt naar 
ieder esthetisch gevoel. Er komt dan immers geen bemiddeling door de (morele) 
begrippen meer aan te pas en dat leidt tot de mogelijkheid van een samen delen én 
verdelen van de gevoelde gewaarwording van de materiële gebeurtenis. 

Nog een derde observatie, waar ik slechts kort op in wil gaan: in de laatste drie para-
grafen van het boek Chambre sourde. L’antiesthétique de Malraux (1998, p. 101-113)91, 
met als respectievelijke titels ‘Stridence’, ‘Gorge’ en ‘Communion’, werkt Lyotard 
het delen van het dierlijke stemgeluid (bij mensen) verder uit. Tevens wordt hierin 
duidelijk hoe er altijd een spanning blijft bestaan in de eenheid en veelheid van 
de gevoelde gewaarwordingen tussen mensen. Want hoe werkt dat delen van de 
stemgeluiden volgens Lyotard? Het dierlijk stemgeluid is een schril, doordringend 
geluid (stridence), op de grens van het hoorbare en het onhoorbare. Hij schrijft er-
over: “In een bliksemflits, toont het ongehoorde zich aan de rand van het hoorbare” 
(1998, p. 86).92 En het delen van dat schrille geluid verloopt via de keel (gorge), 
vergelijkbaar met de manier waarop de eigen stem hoorbaar is via de keel. Dit delen 
brengt een soort gemeenschap (communion) teweeg, wat echter geen versmelting 
is. Dat laatste is belangrijk voor Lyotard, omdat anders de individualiteit verloren 
zou gaan. Hij schrijft: “De singulariteiten smelten alleen samen voor zover zij niet 
uitgeruild noch gehoord kunnen worden. Het universele is tegen de prijs van de 
scheiding. Geen enkele dialectiek kan het veelvoud opheffen in de eenheid” (1998, 
p. 112).93 Maar: in extreme omstandigheden doet zich dus een dergelijke gemeen-
schappelijkheid van diepgaande esthetische gevoelens voor. Lyotard beschrijft dit 
voor broederschap in de loopgraven tijdens een oorlogssituatie of liefde tussen twee 
mensen, bijvoorbeeld ook als de ander plotseling vertelt dat de relatie ten einde is. 
Je hoort niet zozeer, maar voelt vooral het stemgeluid van de ander via je eigen keel. 
Lyotard zegt hierover: “Het is de definitie van de liefde” (1998, p. 101).94 En kort 
daarna is te lezen: “Broederschap is ook van de keel” (1998, p. 101).95 Dat is wat er 
in die omstandigheden gebeurt: plotseling horen we een stemgeluid anders dan 

91 Van dit boek is een Engelse vertaling beschikbaar: Lyotard, J.-F. (2001). Soundproof Room. Malraux’s 
Anti-Aesthetics. (R. Harvey, transl.). Stanford, Californië: Stanford University Press.

92 “En un éclair, l’inouï s’exhibe à l’orée de l’audible” (Lyotard 1998, p. 86). De Nederlandse vertalingen 
van de citaten zijn van mijzelf.

93 “Les singularités ne fusionnent qu’autant qu’elles ne peuvent pas s’échanger ni s’entendre. Aucune 
dialectique ne peut relever le multiple dans l’unité.”

94 “C’est la définition de l’amour.” 

95 “La fraternité aussi est de gorge (…).” 
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dat van onszelf, maar door onze eigen keel.96 Dit delen van esthetische gevoelens 
is volgens Lyotard bovendien mogelijk in de kunst. Want, benadrukt hij: “Zoals 
we geliefden of broeders zijn door samensmelting van dichte kelen, zo brengt het 
kunstwerk absolute eenzaamheden in gemeenschap met elkaar (…)” (1998, p. 111).97 
Met andere woorden: ook in de kunst, waaronder de danskunst, kan het delen van 
de gevoelde gewaarwordingen iemand bij de keel grijpen.

Samenvattend: ik denk dat het delen van esthetische gevoelens op de door Lyotard 
begrepen manier ook kan plaatsvinden bij de relatie tussen bewegende lichamen 
in de danskunst. Want, ten eerste: de phônè, die een soort van mededeelbaarheid of 
transitiviteit van plezier en pijn met zich meebrengt, moet volgens Lyotard ook naar 
de houding, de beweging en het gebaar van het menselijk lichaam worden uitge-
breid. Wat hij over het dierlijk stemgeluid te berde brengt, zo heb ik laten zien, geldt 
daarmee ook voor het menselijk bewegen in de dans. Ten tweede maakt hij duidelijk 
dat zich in de muziekkunst, bij gelegenheid van een zintuiglijke gebeurtenis van 
de klankmaterie, een stilzwijgende communicatie van esthetische gevoelens kan 
voordoen. En een dergelijke communicatie moet ook mogelijk zijn in geval van 
gevoelde gewaarwordingen van het eigen en andere lichaam in de danskunst. Dat 
is een ander materieel lichaam in beweging. Ten derde: dansers onderling kunnen 
bij de keel worden gegrepen door het delen van de esthetische gevoelens. Daarbij 
blijft in de gevoelsmatige communicatie tussen hun bewegende lichamen altijd 
ook een fundamentele spanning bestaan. Het gaat dan om een spanning tussen de 
gevoelde gewaarwordingen als eenheid én veelheid, om een delen en verdelen van 
die gevoelens. Die fundamentele spanning doet zich voor bij gelegenheid van de 
gevoelde gewaarwording van de materiële gebeurtenis van het andere bewegende 
lichaam. Maar er kan dus een gedeeld gevoel zijn door de samensmelting van dichte 
kelen, een gemeenschappelijkheid in de gevoelde lichamelijkheid. Dat brengt me 
tot de conclusie van dit hoofdstuk.

96 Zie ook: de opening van de laatste paragraaf ‘Communion’ in Chambre sourde (Lyotard 1998, p. 101).

97 “Comme nous sommes amants ou fraternels par fusion de gorges étanches, de même l’œuvre d’art 
met en communion des solitudes absolues, les unes avec les autres (…).” 
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5.8 CONCLUSIE: ALSOF JE BIJ DE STROT WORDT GEGREPEN

Bij het onderzoek voor dit hoofdstuk heb ik me laten leiden door de vraag, hoe het 
gevoelsmatige aspect van intercorporaliteit in de hedendaagse danskunst filoso-
fisch begrepen moet worden. Daarbij heb ik me gericht op het latere werk van de 
Franse differentiefilosoof Jean-François Lyotard. Wat levert het onderzoek naar zijn 
filosofische perspectief nu op? Ik loop eerst kort de belangrijkste bevindingen uit 
dit hoofdstuk na, om daarna de conclusie te presenteren. Verder maak ik duidelijk 
wat, gegeven die onderzoeksresultaten, de implicaties zijn voor een te ontwikkelen 
filosofie van lichamelijke verbondenheid in de danskunst.

 Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Een korte terugblik:
1. Lyotards filosofische benaderingswijze is te beschouwen als kunstzinnige 

denkarbeid en reflexief schrijven. Die manier van filosoferen is van belang voor 
mijn onderzoek, omdat hij daarmee in staat blijkt te zijn een hedendaagse vorm van 
ontologie te praktiseren. Zo geeft hij immers rekenschap van het uiteindelijke falen 
van de geest tegenover de materie van het woord. Zijn ontologische denkbeelden 
vragen om een dergelijke benadering.

2. Uitgaande van het denken van Lyotard, kan het sublieme in de danskunst 
worden begrepen als de zintuiglijke gewaarwording van een materiële gebeurtenis 
van het andere lichaam. Het gaat dan om een ander materieel lichaam in beweging. 
De differentie in de gewaarwording van de gebeurtenis is dan gegeven met het zien, 
horen, (be)tasten of aanraken, ruiken en soms zelfs proeven van ieder minieme 
beweging van het dansende lichaam.

3. Die gewaarwording van het gebeuren van de materie bij het andere lichaam 
in de danskunst kan, vanuit het oogpunt van Lyotard, gepaard gaan met een intens 
esthetisch gevoel. Dit sublieme gevoel wordt, aldus Lyotard in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw, gekenmerkt door een tegenstrijdig gevoel en een schok. Daarbij laat 
hij zich inspireren door Burke’s opvatting van dit begrip. 

4. Vanuit Lyotards perspectief is het lichaam als gevoel op te vatten. Of althans, 
in zijn werk zijn twee interpretaties van het lichaam aan te treffen, zoals blijkt uit 
een tekst uit 1990. De eerste interpretatie is die waarbij het lichaam, net als in de 
wetenschap, als de referent van een zogenoemde cognitieve frase beschouwd  kan 
worden. De tweede interpretatie betreft dan het lichaam als gevoel. Die interpreta-
tie komt naar voren in Lyotards uitleg over de niet gearticuleerde affectfrase, ofwel: 
gevoelsfrase. Hij begrijpt die tevens in termen van Aristoteles’ notie van de phônè of 
het dierlijke stemgeluid. De gevoelsfrase of phônè is het lichaam.
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5. In zijn latere werk, uit de jaren negentig, gaat Lyotard voorbij het sublieme 
en breidt hij de specifieke analyse ervan uit tot ieder esthetisch gevoel. Daarbij 
spreekt hij van een geraakt worden van de minieme ziel door de zintuiglijke ge-
waarwording. Dat geraakt worden kenmerkt zich door een double bind, analoog aan 
de tegenstrijdige structuur van het sublieme. Het is een teken van een diepgaande 
wederzijdse afhankelijkheid tussen gewaarwording en gevoel, die ook in de dans-
kunst aan de orde is. Een danser kan zo daadwerkelijk geraakt worden door de 
zintuiglijke gewaarwording van een ander materieel lichaam in beweging.

6. Voor Lyotard blijkt er uiteindelijk ook de mogelijkheid van het delen van 
die esthetische gevoelens te zijn. Daar volg ik hem in. Zijn latere denken over het 
samen delen én verdelen van het sublieme gevoel, van de gevoelsfrase of phônè, en 
daarmee uiteindelijk van ieder esthetische gevoel, heb ik zodoende kunnen verta-
len naar het terrein van de hedendaagse danskunst. Het (ver)delen van de gevoelde 
gewaarwordingen kan bovendien niet los worden gezien van het lichaam. Immers, 
het esthetische gevoel komt neer op het lichaam. 

Welnu, op basis van deze bevindingen is de conclusie van dit hoofdstuk – over 
het filosofische perspectief van Lyotard met betrekking tot het vraagstuk van 
intercorporaliteit in de danskunst –, dat de diepe lichamelijke verbondenheid in 
beweging wordt gekenmerkt door: een materieel én gevoelsmatig aspect, in een nauwe 
onderlinge samenhang.

Dit betekent dat intercorporaliteit in de context van de hedendaagse dans-
kunst volgens mij niet alleen als het delen van materiële lichamen (zie: hoofdstuk 
4), maar tegelijk ook als het delen van gevoelde lichamelijkheid moet worden begre-
pen. En dat is ook omgekeerd: het voelen van de gedeelde lichamelijkheid. Bij het 
delen van die gevoelde gewaarwordingen in de relatie tussen lichamen onderling, 
is dan wederom sprake van een spanning tussen eenheid en veelheid. Daarbij gaat 
het niet in eerste instantie om de spanning in het lichamelijk samen ‘zijn’, zoals 
uit het denken van Nancy naar voren komt, maar om de spanning in het samen 
voelen en gewaarworden. Die spanning krijgt haar beslag in het delen van de ge-
voelde gewaarwording van een materiële gebeurtenis. Met andere woorden: op een 
bepaald ogenblik, een enkele keer of steeds weer opnieuw, kan het intense voelen 
en gewaarworden van een materiële gebeurtenis in de hedendaagse danskunst 
worden gedeeld. Dat samen delen en verdelen doet zich voor in en door de gevoelde 
gewaarwordingen van de materiële lichamen in beweging. Er is een diepgaande 
wederzijdse afhankelijkheid. Aldus volgt uit Lyotards latere denken, hoe het delen 
van de esthetische gevoelens constitutief is voor de lichamelijke verbondenheid in 
de danskunst. 
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Een metafoor kan dit verder verduidelijken. Er is de zintuiglijke gewaarwor-
ding van het andere, materiële lichaam in de danskunst. En er is het daarmee ge-
paard gaande esthetische gevoel: het geraakt worden als een gevoel van het lichaam. 
Dat is de diepe wederzijdse afhankelijkheid die er, uitgaande van Lyotards opvat-
tingen, geldt. Dit komt in de danskunst al snel neer op het delen van die gevoelde 
gewaarwordingen. Het draait hier immers (bijna altijd) om meerdere lichamen in 
bewegingen. En plotseling kan er wederkerigheid in de gevoelde lichamelijkheid 
ontstaan. Welnu, dat delen van de esthetische gevoelens in de danskunst is, met een 
metafoor: alsof je bij de strot wordt gegrepen.

Hoe werkt dat? Het geraakt worden door de zintuiglijke gewaarwording van 
de gebeurtenis van het andere materiële lichaam in beweging voelt alsof je keel 
een enkel ogenblik wordt dichtgeknepen. De adem stokt, er is een gevoel van pijn 
én plezier. Dat is het tegenstrijdige gevoel en de schok, of de double bind van de 
(an)esthetische conditie, waarin de danser op dat moment zo duidelijk gevangen is. 
Soms gebeurt dat als de ene danser het bewegende lichaam van de andere danser 
tijdens het dansen waarneemt en voelt, of soms als de andere danser geraakt wordt 
door die ene danser. Maar soms ook, komen die esthetische gevoelens van de dan-
sers samen in de waargenomen gebeurtenis van elkaars bewegende lichamen, als 
onderdeel van het danswerk. Dat kan één enkele gebeurtenis zijn, of een reeks van 
gebeurtenissen. Op zo’n moment zijn er tegelijk de verschillende gevoelens van de 
individuen én dat ene gevoel van de groep. En op zo’n moment worden in de relatie 
tussen lichamen onderling niet een, maar twee (of meer) dansers tegelijk bij de 
strot gegrepen. 

Die gedeelde gevoelens in de relatie tussen lichamen onderling zijn volgens 
mij meer fundamenteel dan het gevoel van ofwel het individu ofwel de groep. Ze 
doen zich immers voor in extreme omstandigheden van liefde of broederschap, 
wat ook in de danskunst kan worden opgeroepen. Bovendien zijn ze het teken van 
de volstrekt wederzijdse afhankelijkheid van de zintuiglijke gewaarwording en het 
gevoel in de relatie tussen gezamenlijk bewegende lichamen. Er geldt zo een diepe 
wederkerigheid van gevoelde gewaarwordingen en geraakt worden bij het dansen. 
Ik noem dat: het delen van de gevoelde lichamelijkheid in de danskunst.

De voormalig choreograaf en artistiek directeur van Het Nationale Ballet, 
Rudi van Dantzig, gebruikte deze metafoor ook in zijn verhaal over lichamelijke 
verbondenheid in de danskunst. Hij legt intercorporaliteit in de danskunst daar-
mee uit in termen van een intens, hevig gevoel: een danswerk moet hem bij de 
strot grijpen. En meer algemeen blijken de meeste choreografen en dansmakers 
ook vooral over het gevoelsmatige aspect van de lichamelijke verbondenheid te 
spreken. Dat is duidelijk geworden in hoofdstuk 2 van dit proefschrift. Neem het 
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filosofische verhaal van Ted Brandsen, de huidige directeur van Het Nationale 
Ballet. Volgens hem is het in de danskunst mogelijk om samen in het moment te 
zijn. In het contact van het gezamenlijke moment is er een soort verbondenheid 
met elkaar. Hij noemt zo’n moment waar iedereen naar streeft ‘het sublieme’. In 
de danskunst is dat absoluut essentieel, benadrukt Brandsen: het delen van het 
sublieme. Of een ander voorbeeld is het verhaal van Toer van Schayk. Ook daarin 
komt het gevoelsmatige aspect van intercorporaliteit duidelijk naar voren, namelijk 
als hij vertelt over het passeren van een fluïdum tussen lichamen. Het voelen van 
iets vloeibaars, de uitstraling tussen lichamen is volgens hem kenmerkend voor de 
lichamelijke verbondenheid in de danskunst. Verder zijn er enkele choreografen 
die expliciet ingaan op het lichamelijke, lijfelijke of natuurlijke van de relatie tussen 
lichamen in de danskunst. Maar ook in die gevallen blijkt het gevoelsmatige aspect 
steeds aan de orde te zijn. Als voorbeelden besprak ik in hoofdstuk 2 de verhalen 
van Pauline de Groot en Nanine Linning. Zo wijst Pauline de Groot erop dat we 
anders moeten leren bewegen, meer als een dier. Daardoor gaan we de lichame-
lijke verbondenheid met de natuur meer kunnen voelen. Dat is volgens haar een 
innerlijk voelen, dat ons bewust kan maken van de gedeelde energiestromen. En 
voor Nanine Linning draait het in de danskunst om een communiceren van huid 
naar huid, tussen dansers onderling en tussen dansers en publiek. Daarvoor is een 
plaatsvervangend voelen nodig. Ze probeert met het publiek te bereiken, wat ze ook 
met haar danspartner voor elkaar probeert te krijgen. Soms lukt dat ook, omdat de 
lichamen weten wat ze moeten doen, omdat ze elkaar totaal aanvoelen. Dat is wat er 
juist op het podium moet gebeuren. 

Tot slot: welke theoretische implicaties hebben de resultaten van het onderzoek naar 
Lyotards filosofische perspectief voor de ontwikkeling van de door mij beoogde filo-
sofie van lichamelijke verbondenheid in de danskunst? Ik wil hier, na mijn eerdere 
uiteenzetting van de theoretische implicaties bij de literatuurstudie naar Nancy’s 
filosofische perspectief, niet in herhaling vallen. Ook volgens Lyotards differen-
tiedenken kan, wat betreft het vraagstuk van intercorporaliteit in de danskunst, 
immers gesproken worden van een ‘verbondenheid in beweging’. Want ook voor 
Lyotard geldt bij het (ver)delen, van in zijn geval de esthetische gevoelens, dat er 
een spanning is tussen eenheid én veelheid is. Zo geldt wederom die voortdurende 
beweging, de dynamische spanningsverhouding in de relatie tussen lichamen, die 
zich nu ook als eenheid én veelheid van gedeelde gevoelens laat denken. Daarom 
beperk ik me hier tot het weergeven van de belangrijkste theoretische implicatie. 

Die belangrijkste theoretische implicatie is, dat bij het nadenken over de 
relatie tussen lichamen in de hedendaagse danskunst, op een fundamenteel 
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esthetisch-ontologisch niveau, niet alleen het materiële aspect, maar ook het 
gevoelsmatige aspect van intercorporaliteit in ogenschouw genomen moeten 
worden. In dit onderzoek is dat gedaan vanuit het perspectief van de Franse diffe-
rentiedenker Lyotard. Deze diepgaande denker presenteert in zijn latere werk een 
radicale denkwijze, op basis waarvan gevoelde gewaarwordingen van het andere, 
materiële lichaam in de danskunst daadwerkelijk gedeeld worden. Daarbij houdt 
het delen, zoals gezegd, geen eenheid óf veelheid van gevoelens in de onderlinge 
relatie tussen lichamen in, maar is het beide tegelijkertijd: en/en. De implicatie van 
een dusdanige invulling van het gevoelsmatige aspect van intercorporaliteit in de 
hedendaagse danskunst is, dat bij het denken over deze en aanverwante kwesties 
voortaan rekenschap gegeven zou moeten worden van de zo begrepen filosofie 
van lichamelijke verbondenheid. In het delen van esthetische gevoelens, van de 
gevoelde lichamen, zijn mensen diepgaand met elkaar verbonden. Dat blijkt bij 
uitstek in de danskunst.
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CONCLUSIE 

Lichamelijke verbondenheid in beweging 

In dit onderzoek heb ik me gericht op het filosofische vraagstuk van de relatie tussen 
lichamen – of ook: intercorporaliteit – in de hedendaagse danskunstpraktijk. Hoe 
kun je die relatie denken? Om daar een antwoord op te vinden heb ik een combina-
tieonderzoek gedaan van filosofisch veldwerk, in de vorm van arts-based, narratief 
onderzoek, en filosofische literatuurstudie. Dat is een manier van filosofisch onder-
zoeken die naar mijn weten niet eerder is gedaan. Ik ben op zoek gegaan naar de 
verhalen van toonaangevende choreografen en dansmakers in Nederland. Zo heb 
ik gesproken met: Hans van Manen, Pauline de Groot, Conny Janssen, Rudi van 
Dantzig, Krisztina de Châtel, Marco Gerris, Nita Liem, Ed Wubbe, Ted Brandsen, 
Nanine Linning, Nicole Beutler, Erik Kaiel en Toer van Schayk. Wat vertellen die 
dertien choreografen over het vraagstuk van intercorporaliteit in de context van de 
hedendaagse danskunstpraktijk? In combinatie daarmee, heb ik de relevante denk-
beelden bestudeerd van drie kopstukken uit de hedendaagse westerse filosofie. Wat 
zijn de opvattingen van de Franse filosofen Maurice Merleau-Ponty, Jean-Luc Nancy 
en Jean-François Lyotard over de centrale kwestie? En tot slot: wat zijn de belangrijk-
ste verschillen (de gegeven bijzonderheden) en overeenkomsten (de verbindende 
algemeenheden) in het denken van deze danskunstenaars en filosofen?

Uit het onderzoek naar de filosofische verhalen van de choreografen, zijn vijf met 
elkaar samenhangende hoofdpunten naar voren gekomen (zie: hoofdstuk 2). Het 
eerste punt heeft betrekking op de verschillen. Om te beginnen is er een grote 
mate van meerstemmigheid wat betreft de centrale kwestie van intercorporaliteit. 
De thematische analyse wijst uit dat er duidelijke discrepanties zijn ‘tussen’ de 
verhalen van de choreografen (de verschillen ‘binnen’ de verhalen van iedere cho-
reograaf heb ik niet onderzocht). Er komen echter ook belangrijke overeenkomsten 
naar voren. Zo is het tweede punt, dat bijna alle choreografen aangeven dat zich in 
de praktijk van de danskunst hoe dan ook een lichamelijke verbondenheid voordoet, 
in verschillende modaliteiten. Ten derde leggen ze die verbondenheid bijna altijd 
uit in termen van een spanning tussen eenheid en veelheid van lichamen onderling. 
Een vierde punt is, dat nagenoeg alle choreografen vooral in termen van het gevoel 
over die lichamelijke verbondenheid spreken. En het laatste punt: de choreografen 
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leggen het accent in hun verhalen wat betreft het centrale vraagstuk vooral op de 
lichamelijke verbondenheid tussen de dansers onderling en dansers met het publiek.

De combinatie met het verdiepende literatuuronderzoek naar de filosofische 
perspectieven van Merleau-Ponty, Nancy en Lyotard, heeft vervolgens drie funda-
mentele kenmerken van de relatie tussen lichamen in de hedendaagse danskunst 
opgeleverd (zie: hoofdstukken 3 tot en met 5). Die kenmerken worden steeds ook 
bevestigd door de hoofdpunten uit de filosofische verhalen van de choreografen. 
Ten eerste: voor intercorporaliteit in de danskunst geldt hoe dan ook een diepe 
lichamelijke verbondenheid (hoofdstuk 3). Merleau-Ponty heeft de notie van ‘inter-
corporaliteit’ in het leven geroepen. Onderzoek naar deze notie maakt duidelijk, dat 
mensen op een diepgaand lichamelijk niveau met elkaar vervlochten zijn. Bij nader 
onderzoek van zijn denkbeelden stuiten we echter op het filosofische probleem van 
de (niet-identieke) eenheid van het Zijn, die ten grondslag ligt aan de mogelijkheid 
van intercorporaliteit. Daarmee wordt de individuele verschillen in de relatie tussen 
lichamen binnen de danskunst uiteindelijk onvoldoende recht gedaan. 

Het tweede kenmerk is, dat die diepe lichamelijke verbondenheid filosofisch 
te begrijpen valt als verbondenheid in beweging (hoofdstuk 4). Dat betekent niet al-
leen een verbondenheid in de ‘bewegingen’ van de danskunst, maar ook, en vooral, 
een ‘beweging’ van die verbondenheid zelf. Met andere woorden: intercorporaliteit 
in de danskunst moet worden begrepen als de voortdurend wisselende spanning 
tussen eenheid én veelheid van lichamen. Op het meest fundamentele, primordiale 
niveau van de relatie tussen lichamen is er niet slechts een eenheid. In plaats daar-
van geldt een lichamelijk samenzijn van vele verschillende lichamen en tegelijk 
dat ene lichaam van de groep. Er is een delen, een verdelen én samen delen, van 
de materiële lichamen in de danskunst. Het onderzoeken van Nancy’s perspectief 
heeft dit tweede inzicht opgeleverd. In zijn denken ligt het accent echter vooral op 
het materiële aspect van intercorporaliteit in de danskunst. Het is daarom zaak zijn 
filosofisch perspectief verder aan te vullen en te verruimen met een uitwerking van 
het gevoelsmatige aspect ervan. 

Ten derde wordt de diepe lichamelijke verbondenheid in beweging geken-
merkt door een materieel én gevoelsmatig aspect, in een nauwe onderlinge samenhang 
(hoofdstuk 5). Beide aspecten – het delen van de materiële lichamen (Nancy) én het 
delen van de esthetische gevoelens, als gevoelde lichamelijkheid (Lyotard) – zijn 
tezamen constitutief voor de lichamelijke verbondenheid in de danskunst. Met an-
dere woorden: in de relatie tussen lichamen zijn materie en gevoel complementair 
aan elkaar. Hoewel beide differentiedenkers nadenken over materie én gevoel, met 
het oog op het vraagstuk van de relatie tussen lichamen, is er dat accentverschil in 
hun denken. Het gevoelsmatige aspect van intercorporaliteit kan goed van Lyotards 
latere werk worden afgeleid. Zijn denken over het delen van esthetische gevoelens 



221

heb ik vertaald naar de gezamenlijk gevoelde gewaarwordingen van lichamen in 
beweging binnen de danskunst. Als zodanig biedt het een cruciale aanvulling op 
het denken van Nancy. 

Daar kan, in deze conclusie, nog een vierde punt aan worden toegevoegd. 
Het materiële en gevoelsmatige aspect van de diepe lichamelijke verbondenheid 
in beweging hebben in ieder geval betrekking op de relatie tussen dansers onderling 
en de relatie tussen dansers en publiek. Uit het filosofische veldwerk is duidelijk ge-
worden, dat de choreografen in hun verhalen het accent leggen op de lichamelijke 
verbondenheid van de dansers onderling en de dansers met het publiek (en niet 
op die van de choreograaf met de dansers of op het publiek onderling). Dit accent 
brengt logischerwijs een afbakening van mijn onderzoek met zich mee. Uit de 
verdiepende literatuurstudie komt dan naar voren, dat zowel de dansers onderling 
als de dansers met het publiek de materiële en gevoelde lichamelijkheid kunnen 
delen. Afhankelijk van het danswerk, kunnen niet alleen de dansers maar ook het 
publiek, in meer of mindere mate, worden opgenomen in de eenheid en veelheid 
van lichamen onderling. Dansers en publiek kunnen beiden deelgenoot zijn van de 
intercorporaliteit in de danskunst. 

Dit leidt uiteindelijk tot de conclusie van mijn onderzoek: intercorporaliteit in de 
hedendaagse danskunstpraktijk kan filosofisch begrepen worden als een diepe 
lichamelijk verbondenheid in beweging, in materiële en gevoelsmatige zin. Deze conclu-
sie heeft het karakter van een nieuw filosofisch concept van ‘intercorporaliteit’ in 
de hedendaagse danskunstpraktijk. Het betreft een nieuw ‘denken’ van de relatie 
tussen lichamen in die context.

Wat ik hier aan toe wil voegen is een ‘verbeelding van dat denken’. De conclu-
sie kan namelijk worden verrijkt met een passende metafoor. Bij de verschillende 
deelconclusies van het literatuuronderzoek ben ik daar ook steeds van uitgegaan. 
In het hoofdstuk over het delen van de materiële lichamen, vanuit het filosofische 
perspectief van Nancy, heb ik de metafoor van de zwerm vogels gepresenteerd 
(hoofdstuk 4). En in het hoofdstuk over het delen van de gevoelde lichamelijkheid, 
volgens Lyotards denkwijze, heb ik het beeld naar voren gebracht van het bij de strot 
gegrepen worden (hoofdstuk 5). Iedere metafoor staat voor een bepaald aspect van 
de relatie tussen lichamen in de danskunst, respectievelijk: het materiële en het 
gevoelsmatige aspect. Maar wat gebeurt er als we de beide metaforen samenne-
men? Dan komt intercorporaliteit in de danskunst in beeld als een zwerm vogels. 
Soms zien we vooral de veelheid aan verschillende vogels en soms de groep als 
geheel, maar beide zijn constitutief voor die zwerm. Er is een delen van de materiële 
lichamen in beweging. Denk maar aan een zwerm spreeuwen. En worden de vogels 
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in die zwerm dan tegelijk ook bij de strot gegrepen? Misschien wel. Maar in ieder 
geval delen ze de gevoelde gewaarwordingen van hun gezamenlijke bewegingen, 
op de manier zoals Lyotard dat heeft uitgelegd voor het delen van de phônè of het 
dierlijke stemgeluid, inclusief de uitbreiding naar gebaar, houding en beweging. Bij 
het bewegen van de zwerm geldt een samen voelen. Dat gecombineerde beeld lijkt 
me zeer wel denkbaar, zowel voor de dansers onderling als, in sommige gevallen, 
ook voor de dansers met het publiek.1 

Nu gaat het hier om een metafoor uit het dierenrijk, terwijl dans vooral iets 
tussen mensen is. Als we na willen denken over de relatie tussen lichamen in de 
danskunstpraktijk, hebben we volgens mij echter in de eerste plaats met dat natuur-
lijke niveau van ons menselijk samenzijn en -voelen te maken. Dat is het analyse-
niveau van intercorporaliteit waarop het ontologische en esthetische onderzoek in 
dit proefschrift zich beweegt. Aldus zijn de lichamen onderling in de danskunst net 
als een zwerm vogels die hun bewegingen delen en er samen door geraakt worden.

Er kan wel een aantal kanttekeningen bij dit onderzoek worden geplaatst. Zo dreigt 
de rijkdom aan verschillende verhalen van de choreografen door het formuleren van 
verbindende algemeenheden misschien verloren te gaan. Ieder verhaal, van iedere 
choreograaf of dansmaker, draagt immers een schat aan filosofisch interessante 
informatie in zich over het vraagstuk van intercorporaliteit. Daarom zou uitgaande 
van ieder verhaal, geval per geval, een nader onderzoek gedaan kunnen worden, 
waarbij steeds een ander specifiek punt in relatie tot de centrale vraagstelling wordt 
uitgewerkt. Die werkwijze zou, vanuit een differentiefilosofisch perspectief, meer 
recht doen aan de verschillen ‘tussen’ de verhalen van de choreografen en dansma-
kers, omdat ook de veelheid en verschillen ‘binnen’ die verhalen dan een plek in het 
onderzoek zouden krijgen. Wellicht worden met het vaststellen van de verbindende 
algemeenheden, de verschillen tussen de verhalen over intercorporaliteit daarom 
minder goed verduidelijkt dan mogelijk geweest zou zijn. Om die reden wil ik hier 
nogmaals met nadruk wijzen op de meerstemmigheid tussen alle verhalen van de 
choreografen en dansmakers (zie: het eerste kernpunt van de betreffende analyse). 
Alleen onder het voorbehoud van die meerstemmigheid, is het in dit onderzoek 
mogelijk om op verantwoorde wijze tot de conclusie bij het filosofische veldwerk te 
komen. Mede daarom heb ik in een apart katern van dit proefschrift (in een andere 

1 Voor de verbeelding van mijn denken had ik ook voor andere soorten ‘zwermen’ kunnen kiezen, zoals 
zwermen insecten, scholen vissen, kuddes paarden, enzovoort. Mijn voorkeur gaat echter uit naar 
de metafoor van een zwerm vogels, bijvoorbeeld van spreeuwen, omdat dit beeld niet de negatieve 
associaties oproept van ‘insectenplagen’ of ‘kuddegedrag’ en het de voortdurende beweging of 
dynamiek van de eenheid én veelheid van lichamen goed inzichtelijk maakt. Een zwerm vogels heeft 
immers iets ‘vluchtigs’.
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papiersoort), aan het eind van hoofdstuk 2, de samenvattingen van de verhalen van 
de verschillende choreografen gepresenteerd.  

Verder lijkt er met de focus op de relatie tussen dansers onderling en dansers 
met het publiek, een  voorbehoud gemaakt te moeten worden over de verzamelde 
verhalen. Want hebben de verhalen van de choreografen dan nog wel voldoende 
relevantie? Er is gesproken met dertien toonaangevende choreografen in Neder-
land, maar had een onderzoek bij de dansers zelf, en eventueel het publiek, niet 
tot betere onderzoeksresultaten kunnen leiden? Misschien is dat zo. Tegelijk blijkt 
die focus er pas gaandeweg het onderzoek ingekomen te zijn. Daarnaast hebben 
zo goed als alle choreografen zelf professioneel gedanst of doen ze dat nog. Dit 
betekent dat zij niet alleen vanuit hun ervaringen als maker, maar ook als danser 
over de betreffende verhoudingen van intercorporaliteit kunnen spreken. En ze 
zijn ‘grootgebruikers’ in het kijken naar dansvoorstellingen. Bovendien zijn ze 
als professionele danskunstenaars thuis in het werken met dansers en kunnen ze 
met (praktijk)kennis van zaken vertellen over de verschillende verhoudingen van 
intercorporaliteit in de danskunst. De choreografen zijn primair verantwoordelijk 
voor het maken van het danswerk.

Nog een laatste punt betreft een fundamentele filosofische onzekerheid waar 
we mee blijven zitten. Ik doel dan op de onzekerheid over een ontologie van mate-
rie én gevoel, in de relatie tussen lichamen onderling in de danskunst. Want hoe 
precies grijpen het delen van de materiële lichamen en het delen van de gevoelde 
lichamen ontologisch beschouwd in elkaar? Duidelijk is dat met die gedeelde licha-
melijkheid de dynamiek tussen veelheid en eenheid meer fundamenteel is dan het 
individuele of collectieve lichaam. Het is dan ook niet zo dat het materiële lichaam 
samenvalt met wat wel de object- of buitenkant van het eigen of andere lichaam 
wordt genoemd. En het gevoelde lichaam komt niet overeen met de subject- of 
binnenkant ervan. Immers, het delen van de materiële én gevoelde lichamelijkheid 
is primordiaal. Dit betekent dat de relatie tussen lichamen in de danskunst is op te 
vatten als een spanningsveld of een overgangsgebied. 

Maar nog eens: hoe zijn materie én gevoel in dat overgangsgebied dan precies 
met elkaar vervlochten? Het delen van de materiële lichamen vindt volgens Nancy 
plaats in en door de aanraking (die zich niet beperkt tot de tastzin, maar even zo 
goed geldt voor het horen, zien, ruiken en proeven). Hoewel het accent zo op het 
materiële aspect van intercorporaliteit ligt, is de aanraking voor Nancy dus de plaats 
of het brandpunt van het lichamelijk samenzijn. Daarbij lijkt het in eerste instantie 
om een esthetisch begrip te gaan, terwijl hij dit uiteindelijk vooral in ontologische 
termen uitwerkt. Omgekeerd: het delen van de gevoelde lichamelijkheid krijgt, 
vanuit het perspectief van Lyotard, zijn beslag in en door de gezamenlijke gevoelde 
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gewaarwording van de materiële gebeurtenis. Lyotards werk leent zich dan ook bij 
uitstek voor een uitwerking van het gevoelsmatige aspect van intercorporaliteit, 
waarbij zijn uitgangspunt dat van een gebeurtenisontologie is. Daarmee is volgens 
Lyotard juist de materiële gebeurtenis van de bewegende lichamen onderling, in 
een enkel ogenblik of steeds weer opnieuw, het moment of brandpunt waarop het 
samen delen en verdelen van de gevoelde lichamelijkheid het geval blijkt te zijn. 
Dat is dus in eerste instantie een ontologisch begrip, met een uitwerking op het 
vlak van de esthetica. Zo heb ik de beide perspectieven op intercorporaliteit in de 
danskunst met elkaar in verband gebracht. Maar Nancy’s materiebegrip is niet 
gelijk aan dat van Lyotard. Nancy gaat uit van een kwantumfilosofie van de natuur 
en een differentieel materialisme. En bij Lyotard draait het om een immaterieel 
materialisme. Dus we blijven met de onzekerheid zitten, hoe de beide aspecten 
van de gedeelde lichamelijkheid op het niveau van de materie precies op elkaar 
inhaken. Van belang is aanvullend fundamenteel onderzoek op het gebied van de 
ontologie.

Dit onderzoek naar het vraagstuk van intercorporaliteit in de hedendaagse 
danskunstpraktijk moet beschouwd worden als een aanzet voor een verder te 
ontwikkelen filosofie van lichamelijke verbondenheid in beweging. Het kan im-
mers worden aangevuld volgens de zojuist genoemde punten. En het kan worden 
uitgebreid door de relatie tussen choreograaf en dansers en het publiek onderling 
in het onderzoek te betrekken. Daarbij verdient het aanbeveling het veldwerk uit 
te breiden naar de dansers en het publiek. Maar het begin is gemaakt. En met mijn 
betoog in dit proefschrift neem ik een standpunt over een kwestie in, die als zodanig 
niet eerder onderwerp van debat is geweest. Aldus hoop ik een nieuwe dialoog en 
discussie te openen. 

Maar wat hebben we aan dit onderzoek? Wat kan het betekenen voor filosofie en 
dans? Allereerst is de werkwijze van het onderzoek dialogisch van aard, wat geleid 
heeft tot een verrijking én verdieping van de filosofische reflectie in de velden van 
de academische filosofie en de danskunstpraktijk. Er is een gecombineerd onder-
zoek gedaan van veldwerk en literatuurstudie, waarbij gependeld is tussen theorie 
en praktijk. In geval van de academische filosofie is zo een combinatie gemaakt 
met vernieuwend kwalitatief-empirisch onderzoek, meer specifiek: op (dans)
kunst gebaseerd onderzoek of arts-based research, met een narratieve insteek. Dat 
is zeer ongebruikelijk. Maar het luisteren naar de verhalen van de choreografen 
uit de praktijk van de danskunst, het betrekken van wat zij te vertellen hebben in 
dit onderzoek, betekent een belangrijke verrijking van de filosofische reflectie. 
Omgekeerd leidt de dialogische werkwijze voor de danskunstpraktijk tot een ver-
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dieping van de reflectie. Danskunstenaars zijn niet zelden geïnteresseerd in de 
denkbeelden van filosofen, maar het ontbreekt ze veelal aan mogelijkheden om 
er diepgaand onderzoek naar te doen en er zo woorden aan te geven. Dit proef-
schrift voorziet in die behoefte. En zo wordt ook recht gedaan aan het denkwerk 
van filosofen als Merleau-Ponty, Nancy en Lyotard. Filosofisch onderzoek zou veel 
vaker in een dialoog tussen theorie en praktijk plaats moeten vinden. Alleen door 
de combinatie van veldwerk en literatuurstudie, wordt in de academische filosofie 
en de danskunstpraktijk zowel een verrijking als een verdieping van de filosofische 
reflectie gerealiseerd. 

Het filosofische concept dat ik in dit proefschrift ontwikkeld heb, is samen te 
vatten als lichamelijke verbondenheid in beweging in de context van de hedendaagse 
danskunstpraktijk. Wat dat voor de academische filosofie allereerst oplevert, is 
dat de artistieke praktijk van de danskunst daarmee onderwerp van onderzoek is. 
De danskunst is een ondergeschoven kindje binnen de filosofische esthetica. Dit 
proefschrift draagt echter bij aan het creëren van een volwaardige plaats van deze 
bij uitstek lichamelijke kunstvorm binnen de betreffende subdiscipline van de 
filosofie. 

Maar er is meer. Het concept van lichamelijke verbondenheid in bewe-
ging heeft ook theoretische relevantie voor de academische filosofie. Er wordt 
namelijk niet alleen commentaar geleverd op de denkbeelden van de filosofen 
Merleau-Ponty, Nancy en Lyotard, maar er is ook een eigen filosofisch concept van 
‘intercorporaliteit’ in de danskunst ontwikkeld. In dat concept zijn, onder meer, 
twee belangrijke filosofische kwesties verdisconteerd, te weten: de eenheid en/of 
veelheid van lichamen en de verhouding van materie en gevoel in de relatie tussen 
lichamen. Wat het filosofische perspectief van Merleau-Ponty te bieden heeft, is 
vooral de diepe lichamelijke verbondenheid die bij de relatie tussen lichamen in de 
danskunst het geval is. Het vertrekpunt van denken is de intercorporaliteit, die is 
het meest fundamenteel. Theoretisch gezien, vormt mijn onderzoek echter vooral 
een aanvulling en uitbreiding van Nancy’s perspectief op intercorporaliteit in de 
danskunst. Daarbij is het latere denken van Lyotard cruciaal. Zijn opvattingen over 
het delen van esthetische gevoelens heb ik vertaald naar de danskunst en gecom-
bineerd met het denken van Nancy over het delen van materiële lichamen. Die 
combinatie leidt tot het filosofische concept zoals ik het hier voorleg. 

De aanzet tot een filosofie van lichamelijke verbondenheid in beweging kan, 
bij degenen die dit proefschrift lezen of er anderszins kennis van nemen, mogelijk 
tot een ander denken leiden. Dat andere denken kan dan in theoretisch-filosofische 
zin van betekenis zijn, maar het kan ook praktisch-filosofische implicaties hebben. 
Voor de praktijk van de danskunst heb ik een aantal zaken op het oog. 
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Allereerst kan het door mij ontwikkelde filosofische concept als uitgangspunt 
dienen voor vervolggesprekken met verschillende choreografen, om te komen 
tot onderlinge afstemming. De inzet is dan om samen op zoek te gaan naar de 
betekenis van dit concept voor mogelijke verdieping en onderbouwing van de denk-
beelden van de choreograaf. Daarbij gaat het me, in lijn met de gekozen werkwijze 
van het onderzoek, om de verdere dialoog over intercorporaliteit in de danskunst. 
Het concept is immers niet vastgesteld, in hokjes geplaatst of geïdentificeerd. Het 
is onderhevig aan veranderingen en verschuivingen, en zelf in beweging. Alleen 
al daarom staat het open voor discussie. Het voortgaande gesprek vindt dan bij 
voorkeur op individuele basis plaats, omdat het aankomt op het, waar mogelijk, bij 
elkaar brengen van de specifieke filosofische reflecties van een choreograaf met het 
voorgestelde concept. Ieder verhaal is weer anders. 

Voorts kan het voorgelegde concept bijdragen aan een verdere bewustwording 
van de bijzondere mogelijkheden die de danskunst in zich draagt. Danskunst ver-
bindt mensen op een fundamenteel lichamelijk niveau met elkaar. Het filosofisch 
kunnen doordenken en verwoorden van die mogelijkheden door de choreografen, 
kan hun werk op allerlei manieren ondersteunen. 

Bovendien kan het anders denken over intercorporaliteit in de danskunst lei-
den tot een anders doen, een anders maken. Als filosoof kan ik niet in de schoenen 
van de choreograaf of dansmaker gaan staan, maar mijn aanzet kan mogelijk wel als 
inspiratiebron dienen voor het maken van nieuw werk. Zo kan het experimenteren 
naar aanleiding van dit concept bij de dansers onderling tot nieuwe bewegingen, 
dansfrasen of choreografische creaties leiden. En het kan er toe leiden dat het 
publiek op een andere manier bij de voorstellingen betrokken wordt. Misschien 
wordt er dan ook eerder voor gekozen om het theater te verlaten, en voorstellingen 
op locatie te maken. Op zich zijn er al genoeg voorbeelden. Het publiek zit bij of 
rond de dansers, of loopt tussen ze door. Een danswerk begint in het theater, maar 
tijdens de voorstelling verplaatsen de dansers zich met het publiek naar buiten. Of 
voorstellingen vinden op bijzondere locaties plaats, zoals in een park, een fabriek 
of een loods. Zo kunnen zich ook allerlei vormen van community arts op het gebied 
van dans voor een breder publiek ontwikkelen. En dat hoeft volgens mij niet per 
se ten koste te gaan van een hoogwaardige artistieke kwaliteit. Die zorg is er, denk 
ik, wel onder danskunstenaars. Maar het probleem is niet zozeer dat hoge en lage 
kunst, of zelfs entertainment, hier met elkaar vermengd zouden worden (als dat 
al een probleem zou zijn), als wel dat de eraan ten grondslag liggende denkwijze 
volgens mij niet klopt. Het gaat er niet om iets te maken dat het publiek kent en 
daarom leuk vindt. De inzet is het benaderen van de materie van de bewegende 
lichamen onderling. Als dat tot uitdrukking komt in een werk, dan worden mensen 
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bij de strot gegrepen. Wat ze voelen kennen ze niet, maar ze worden er diepgaand 
door geraakt. Dat is zonder er gelijk woorden voor te hebben, die komen dan altijd 
te vroeg of te laat. Plotseling blijkt er in en door de danskunst iets fundamenteels 
tussen mensen aan de hand te zijn, dat is de lichamelijke verbondenheid in bewe-
ging. Wat mij betreft is het belang daarvan groot. 

Richting choreografen en dansmakers spreek ik de wens uit, om samen 
met mij het experiment aan te gaan van een combinatieonderzoek van arts- of 
dance-based research én filosofie in praktijk en om in dat samenspel een coproductie 
te creëren. Die wens vloeit logisch voort uit mijn inzet voor een interdisciplinaire, 
dialogische werkwijze tussen enerzijds de danskunstpraktijk en anderzijds de aca-
demische filosofie, de cultuurwetenschappen en danswetenschappen. Het is zaak 
bij het filosofische onderzoek op het gebied van de (dans)kunst meer in te zetten op 
de combinatie van literatuurstudie én veldwerk of kwalitatief-empirisch onderzoek. 
Dat laatste gebeurt dan bij voorkeur op de manier van het vernieuwende arts-based 
research. Want juist deze vorm van onderzoek kan de werelden van wetenschap en 
kunst dichter bij elkaar brengen. Filosofie biedt hierbij de mogelijkheid tot anders 
denken en, als het goed is, tot een andere wijze van doen en maken. Dat is precies 
wat de taak van de filosofie is.

Met de nodige reserve, wil ik hier aangeven dat danskunst volgens mij een bron 
voor ethisch besef kan zijn. Die reserve moet er zijn, omdat ethiek iets anders is dan 
ontologie of esthetica zoals ik die in mijn onderzoek als invalshoek heb gekozen. 
Er is hier ook geen ethisch concept of een ethische theorie ontwikkeld. Maar er 
zijn volgens mij wel aanknopingspunten voor een dergelijke uitwerking op het 
gebied van ontologie/esthetica en ethiek van de danskunst. Misschien kan dans 
de wereld niet veranderen, althans niet als het gaat om de grote wereldproble-
men. Ze kan echter wel voelbaar maken dat mensen op het meest fundamentele, 
lichamelijk-zintuiglijke niveau met elkaar verbonden zijn. Dat komt naar voren 
uit mijn onderzoek. De geschiedenis leert dat de mogelijkheid van lichamelijke 
verbondenheid tussen mensen niet zelden ten kwade wordt ingezet en danskunst 
zou ons misschien een positief alternatief kunnen voorhouden. In ieder geval geeft 
ze stof tot nadenken en ontstaat er een reflexieve ruimte. Mocht mijn vermoeden 
juist zijn, dan kan de danskunst die handschoen wellicht nog meer oppakken. 
Daarbij hoeft ze niet te moraliseren of grote verhalen te vertellen. Integendeel, er 
hoeft geen boodschap overgebracht te worden, want de kern ervan is het delen van 
de materiële én gevoelde lichamen. Danskunst maakt hoe dan ook duidelijk dat 
er een diepgaande lichamelijke verbondenheid tussen mensen is. Daarbij zijn de 
grenzen tussen het individu en het collectief voortdurend vloeibaar en in beweging. 
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Als we dat meer gaan beseffen, kan het wellicht ook makkelijker een plek krijgen 
in het alledaagse leven. Wat het ontwikkelde concept van intercorporaliteit in ieder 
geval biedt, is een dubbele herwaardering van lichamelijkheid én verbondenheid 
van mensen onderling in de context van de hedendaagse danskunstpraktijk. En die 
herwaardering geldt zowel in de praktische zin voor het veld van de danskunst zelf, 
als in theoretische zin voor de academische filosofie.

Er zijn nog andere velden die van het filosofische concept van lichamelijke ver-
bondenheid in beweging kunnen profiteren. Ik denk dan aan andere kunstzinnige 
praktijken (zoals muziek, beeldende kunst, e.d.), de sector sport en bewegen, of die 
van opvoeding en onderwijs. Voor die laatste sector wil ik hier, uitgaande van de 
onderzoeksbevindingen, nog een toekomstvisie schetsen.

In het onderwijs in Nederland wordt veel aandacht besteed aan cognitieve, 
op kennis gerichte leeractiviteiten. Met andere woorden: de ontwikkeling van de 
geest is dominant (zonder dat overigens veel aan filosofie wordt gedaan). Dat is 
ter voorbereiding op de huidige maatschappij misschien niet onbegrijpelijk. Naar 
verhouding wordt er echter maar weinig aan lichamelijke opvoeding gedaan. Voor-
al voor jongens zou dit gebrek aan bewegen in het onderwijs, volgens het actuele 
debat hierover, problematisch zijn. Op de basisschool krijgen kinderen vaak maar 
twee of drie uur les per week. Voor jongeren op de middelbare school is dat al niet 
anders. En als ze vervolgens in het beroeps- of hoger onderwijs terecht komen, 
wordt het vak helemaal afgeschaft, tenzij ze een studie op het gebied van sport en 
bewegen of danskunst gaan volgen. In die gevallen wordt op de MBO- en HBO-op-
leidingen wel aandacht besteed aan de praktijk. Bij de universitaire studies bewe-
gingswetenschappen of danswetenschappen wordt echter niet tot nauwelijks nog 
bewogen of gedanst. Zelfs dan wordt stilzwijgend uitgegaan van de dominantie van 
de geest over het lichaam. Uitgaande van het filosofische concept van lichamelijke 
verbondenheid in beweging, lijkt het mij dus zaak het onderwijs, in alle genoemde 
fasen, te innoveren. 

De visie die ik hier wil schetsen heeft betrekking op de ‘lichamelijke opvoe-
ding’ in het onderwijs. Die moet om te beginnen niet alleen als vak onder de vakken 
(zoals wiskunde, Nederlands, Engels, enzovoort), maar ook ruimer wordt opgevat. 
Volgens mij verdient de lichamelijke opvoeding, in het algemeen, een gelijkwaardi-
ge plaats ten opzichte van de ‘geestelijke opvoeding’ in het onderwijs. En het leren 
bewegen kan in allerlei vakken worden geïntegreerd. Meer in het bijzonder kan 
in de lessen lichamelijke opvoeding, ter aanvulling op de vaak sportgeoriënteerde 
bewegingsactiviteiten, structureel aan dansactiviteiten worden gedaan. Bewegen 
bij sport en bij danskunst verschillen op een belangrijk punt van elkaar, namelijk 
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dat laatstgenoemde in principe geen competitief element in zich draagt. Het vak 
van lichamelijke opvoeding, of ook: bewegingsonderwijs, kan met dans een andere 
invulling krijgen. Leeractiviteiten op het gebied van dans vormen zo een belangrijke 
aanvulling op het reguliere aanbod. Daarbij gaat het niet alleen om danseducatie, 
het leren dansen als zodanig, maar ook om een op danskunst gebaseerd leren of 
arts-based learning. Immers, mijn onderzoek maakt duidelijk dat mensen in de 
danskunst lichamelijk met elkaar verbonden zijn. En het lijkt me cruciaal deze 
‘kunst’ in het onderwijs te beoefenen.

Nog een laatste reflectie. Is alleen de relatie tussen lichamen in de danskunst dus 
een kernthema voor me? Het antwoord daarop is: ja en nee. Ja, omdat dit proefschrift 
over filosofie en dans gaat. De centrale thematiek ervan is het filosofische vraagstuk 
van intercorporaliteit in de context van de hedendaagse danskunstpraktijk. En dans 
als kunstzinnige praktijk leert ons iets belangrijks over de relatie tussen mensen op 
het lichamelijke vlak. Maar tegelijk is het antwoord: nee, omdat het uiteindelijk doel 
van mijn onderzoek niet alleen in de academische filosofie of de danskunstpraktijk 
zelf ligt, maar ook in de mogelijkheden die dans en bewegen in opvoeding en 
onderwijs hebben. Van mijn visie daarop, heb ik zojuist een schets gegeven. Dit be-
tekent dat het kernthema verschuift naar: lichamelijke verbondenheid in beweging 
& mogelijkheden voor onderwijsinnovatie. De inzet is zo het verder ontwikkelen 
van de gepresenteerde filosofie in de context van verschillende culturele praktijken 
op het gebied van dans en bewegen, in het bijzonder: de kunsten, het onderwijs, 
en de relatie tussen beide. Maar juist vanwege die inzet, is het doordenken van in-
tercorporaliteit in de danskunst hier zo’n belangrijke test geweest. En dat is precies 
de reden, waarom ik me zo goed kan vinden in die ene uitspraak van Nancy (2004, 
p. 69):

Nul doute que le rapport des corps entre eux dans la danse est très difficile à penser, mais 
c’est un bon test pour interroger le rapport en général.

(“Het is beslist zeker dat de relatie van de lichamen onderling in de dans zeer 
moeilijk te denken is, maar het is een goede test om de relatie in het algemeen te 
ondervragen.”)
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Bijlage I 

FORMULIER 
THEMATISCHE NARRATIEVE ANALYSE (CASE-CENTERED) 

ALGEMENE GEGEVENS

Analyse van interview Analyse door 

Naam interviewer Datum analyse 

Respondent Datum afname 

! STRUCTUREREN: EERSTE GLOBALE LEZING VERHAAL

Voorlopige kernboodschap Voorlopig(e)
kernfragment(en) uit interview (respondent)

Intercorporaliteit in de 
danskunst: 

RESULTAAT 1 GLOBAAL BEELD VAN ‘INTACT’ VERHAAL

" UITEENRAFELEN: ‘OPEN CODEREN’ VAN VERHAAL 

Nr. Interview (respondent) in fragmenten Code

RESULTAAT 2 LIJST MET CODES 
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# UITEENRAFELEN: ‘AXIAAL CODEREN’ VAN VERHAAL 

Stap 1 Eerste ordening van codes rond thematische clusters

Nr. Ordening van codes (ruimtelijk en verbanden)

I

II

III

IV

V

VI

Stap 2 Toetsen eerste codering en herformuleren/-ordenen in hoofdcodes en   
  (nieuwe) subcodes = codeboom (codering zo veel mogelijk rond ‘assen’) 

Hoofdcode Nr. (nieuwe) subcode Nr. (nieuwe) subcode Nr.
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Stap 3 Beschrijven definitieve hoofdcodes (in termen van de subcodes)

Nr. Hoofdcode Beschrijving

I

II

III

IV

RESULTAAT 3  GETOETSTE LIJST MET HOOFDCODES INCLUSIEF
    BESCHRIJVINGEN 

$ STRUCTUREREN: ‘SELECTIEF CODEREN’ VAN VERHAAL

Denkbeeld ‘intercorporaliteit’ 

Kernbegrip

Terugkerende aspecten

Kernboodschap

RESULTAAT 4 ONDERBOUWD BEELD VAN ‘INTACT’  VERHAAL
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Bijlage II 

VOORBEELD INGEVULD FORMULIER 
THEMATISCHE NARRATIEVE ANALYSE (CASE-CENTERED) 1

ALGEMENE GEGEVENS

Analyse van interview                                        11 Analyse door                                       Nico de Vos

Naam interviewer                              Nico de Vos Datum analyse                         29 november 2012

Respondent                                    Nicole Beutler Datum afname                            2 december 2011

! STRUCTUREREN: EERSTE GLOBALE LEZING VERHAAL

Voorlopige kernboodschap Voorlopig(e)
kernfragment(en) uit interview (respondent)

Intercorporaliteit in de 
danskunst: 
Wat de dansers doen op het 
podium is één groot lichaam 
zijn.

Ik heb het altijd over één groot lichaam vormen, op toneel. Dus wat zij 
doen is één groot lichaam zijn. En dat kan alleen door te luisteren en 
door niet alleen voor jezelf te staan, maar door deze ruimte wakker te 
houden. Ik kan het niet beter in woorden vatten dan zo. (p. 1).

Y: Ja, goh. Want jij zegt eenheid van lichaam. Betekent dat dus, dat is 
een gesloten vraag, maar betekent dat jij denkt dat dat mogelijk is?
X: Ik denk heel erg: ja. 
Y: Ja. (p. 3)

RESULTAAT 1 GLOBAAL BEELD VAN ‘INTACT’  VERHAAL

1 Als voorbeeld, en tevens bewijsmateriaal, heb ik gekozen voor het ingevulde analyseformulier van 
een relatief kort onderzoeksgesprek (d.i. 00:34:13), om de omvang van de bijlagen zo veel mogelijk te 
beperken. 
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" UITEENRAFELEN: ‘OPEN CODEREN’ VAN VERHAAL 

Nr. Interview (respondent) in fragmenten Code

11.1 Y: Mijn hele eerste open vraag zou dan zijn, want jij ging er al wat 
naartoe met je verhaal, … hoe jij dan lichamelijkheid inderdaad ziet. 
Als het gaat om het werk zoals jij dat maakt?
X: Het grappige is dat ik, je hebt het net over intercorporaliteit, ik 
heb wel redelijk wat filosofie gelezen, maar totaal niet, echt als een 
hele gewone standaardgebruiker. Ik kan het totaal niet toepassen op 
academisch niveau. Op een gegeven moment heb ik gemerkt, oh, 
dat laat ik maar los. Dat laat ik aan anderen over. Maar ik heb wel 
de interesse daarvoor. Waar ik me vooral in interesseer is, op het 
moment, is wat een massa is en hoe sterk het individu in de massa 
kan staan. Ik heb bijvoorbeeld net een stuk gemaakt met jongeren, 
met veertien jongeren. En die veertien doen in principe van het begin 
tot 25 minuten in de voorstelling de hele tijd hetzelfde. Daar gaat het 
de hele tijd over hoe je een soort, bijna als een zwerm vogels, hoe zij 
altijd naar elkaar kunnen luisteren en hoe ze altijd met elkaar kunnen 
gaan in die beweging die ze moeten doen en die ook vastgelegd 
zijn. Maar het is niet precies vastgelegd wanneer daar een nieuwe 
beweging wordt ingezet. Dus ze moeten met oren en ogen luisteren 
naar hun omgeving en dan daarin heel erg duidelijk ja zeggen en 
meegaan met de massa. En tegelijkertijd hun individualiteit niet 
kwijt raken. Hun eigen, hun eigen, ik wil toch hun beslissing zien om 
mee te gaan. (p. 1)

Piece

en ogen luisteren, 
samengaan in 
beweging, opgaan in 
massa

vogels

beslissing om mee te 
gaan moet zichtbaar 
zijn

11.2 Y: Als individu daarin?
X: Ik denk dat de massa alleen zo sterk kan zijn als elk individu sterk 
is. Dus binnen de massa en binnen de power die zo’n massa over 
kan brengen als 14 jongeren, is het alleen sterk als ieder enkel gezicht 
waar ik naar kijk, helemaal vol overtuiging zijn, eh, in die actie stapt. 
Dat betekent een beetje loslaten van ego, maar ik wil het anders doen 
en vooral voor de jongeren was het echt een opdracht om zich te 
deïndividualiseren.
Y: Ja ja.
X: Maar tegelijkertijd toch een kern te bewaren.
Y: Ja.
X: Ik ben toch ik. 
Y: Ja. (p. 1)

ieder individu daarin

loslaten van ego, 
deïndividualiseren

bewaren

11.3 X: En ik spreek altijd met mijn performers, met mijn professioneel 
opgeleide performers, waar ik eigenlijk vooral mee werk, of dansers, 
of ik werk ook vaak met mimespelers, maar ook echt vaak met 
dansers, dat ze in de breedte moeten denken. Dus ik denk dat het 
contact met de andere medespelers gemaakt wordt door, hier op 
dit vlak, wat is dat dan: het deurvlak, in de danszaal is dat dan de 
deurvlak, dus op dit vlak, zij geeft haar armen te zien, te luisteren. Ik 
werk heel erg veel met luisteren om zo één te worden met die andere 
lichamen. Ik heb het altijd over één groot lichaam vormen, op toneel. 

worden/zijn op podium
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Dus wat zij doen is één groot lichaam zijn. En dat kan alleen door 
te luisteren en door niet alleen voor jezelf te staan, maar door deze 
ruimte wakker te houden. Ik kan het niet beter in woorden vatten 
dan zo. 
Y: Ja ja, inderdaad ja. (p. 1/2)

11.4 X: En dat gaat niet perse over peripheral vision. Dat is ook zo’n term 
die veel gebruikt wordt, maar meer over luisteren
Y: Dus vooral voor jou met horen en luisteren.
X: Ja.
Y: Als het kan met je ogen dicht bij wijze van spreken.
X: Nee, dan mist er iets. Ik werk dus heel erg aan, wat ik juist niet 
geïnteresseerd in de psychologie. Maar ik ben meer geïnteresseerd 
wat optioneel als acties gebeurt en hoe dat spreekt met het publiek 
en de kijker. Ik ben heel erg bezig met het dialoog tussen wat on stage 
gebeurt en met wat de kijker gebeurt. En ik ben mijn eerste kijker dus 
ik kijk altijd wat doet het materiaal met mij, anders is het effect niet. 
En wat wil ik als vervolg. Wil ik dat ze daarin verder gaan? Wil ik dat 
het nog intensiever wordt? Of wil ik dat ze het een beetje loslaten? [5 
min] En dus zo creëer ik langzaam mijn stuk. En een van de dingen 
die ik altijd zeg is tegen de performers, en ik werk al zo sinds 2005, 
dat de performers gezamenlijk hetzelfde doen. (p. 2)

mogelijkheden voor 
actie en dialoog met 
publiek

on 
stage en met het publiek 

gezamenlijk hetzelfde

11.5 X: Ik werk sinds 2006 aan voorstellingen, waarin alle performers 
hetzelfde doen. Zeg maar hetzelfde idee volgen of dezelfde 
stappencoördinatie of dezelfde handelingen uitvoeren of ... Maar 
nog op hun eigen voeten staan. Ik werk met heel zelfstandige 
mensen.
Y: Dat is het spanningsveld hè waar je het over had?
X: Ja. Waar zit dat, waar zit het individu en hoe sterk kan de massa zijn als 
dat toch vol met individuen staat? En omdat ik niet zo geïnteresseerd 
ben in de dialoog on stage maar meer de dialoog met het publiek, 
moeten zij hetzelfde doen. En de dialoog vind op microniveau plaats. 
Zij zijn sowieso altijd aan het uitzoeken, wie leidt, wie volgt? Eh, ik 
heb het echt niet over improvisatie. Mijn voorstellingen zijn wel 
allemaal helemaal gestructureerd of vastgelegd, maar vaak zeg ik, 
het is net als een skelet. Je gaat van het een naar het ander en heel 
veel stappen van het skelet liggen helemaal vast, maar daar tussenin 
is wel een beetje ruimte tot invulling van timing. Alleen dan is het 
een live moment, een wakkere voorstelling. Bij mij wordt er niet per 
se altijd geteld in de voorstellingen, maar elk project is weer anders. 
Er zijn ook voorstellingen die helemaal doorgeteld zijn. Het grootste 
deel gaat over samenwerking. O ja.
Y: Haha.
X: Dat zijn eigenlijk de dingen die ik altijd roep voor voorstellingen, 
uitvoeringen. Luister naar elkaar en werk samen. Zeg ja tegen elkaar 
en dan gaat het gebeuren. 
Y: Het gaat bij uitstek over precies dat vraagstuk waar ik me mee 
bezighoud inderdaad ook, wat ontzettend spannend, ja.
X: En bijvoorbeeld dat boek van Roland Barthes, Comment vivre 
ensemble, dat is ook zo’n beetje zo’n bijbel. (p. 2/3)

hetzelfde

on 
stage

wie volgt

improvisatie, 
voorstellingen zijn 
gestructureerd (als een 

voorstellingen gaat 
over samenwerking 
(voorbeeld: boek 
Barthes)
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11.6 Y: Ja, goh. Want jij zegt eenheid van lichaam. Betekent dat dus, dat is 
een gesloten vraag, maar betekent dat jij denkt dat dat mogelijk is?
X: Ik denk heel erg: ja. 
Y: Ja. (p. 3)

is zeker mogelijk

11.7 X: Ik denk heel erg graag en dat heb ik de laatste tijd vaak … 
bijvoorbeeld The Garden, dat moet je, dat is, daar zijn zes performers. 
Wij waren bezig met natuur. Wat is dan eigenlijk natuur en waarom 
de zoektocht naar natuurlijk? Wat is dat voor rare romantische 
illusie, om te denken ergens anders is het beter? Zijn wij niet eigenlijk 
natuur, of wat is het überhaupt? Dat is een heel breed onderwerp.  En 
heb ik ook veel research gedaan, lezingen uitgenodigd en een beetje 
geprobeerd af te tasten wat interesseert ons daaraan. Ik vond het 
idee van symmetrie eigenlijk het spannendste. Dat er overal vorm 
heerst in de natuur. Vorm als gegeven wat overal is maar toch altijd 
met lichte afwijking. Dus uiteindelijk is de voorstelling helemaal 
symmetrisch geworden. Alles is symmetrisch, ook al zijn het kleine 
handelingen, dan is het symmetrisch, het blijft het onderliggende 
principe. En dan heb ik gemerkt, want op een gegeven moment is 
er een evolutie, een constante evolutie van symmetrische vormen, 
heb ik gemerkt dat ik me eigenlijk steeds meer begin bezig te houden 
met een grotere blik. Met kijken op afstand naar zo’n groep mensen 
in plaats van, wat zit daar van psychologie achter, maar meer hoe 
beweegt. Ik vraag eigenlijk de toeschouwer om een stukje naar 
achter te gaan en als geheel te zien. Pas dan ervaar je waar het over 
gaat. En ik merk dat ik dat heel graag opzoek op het moment. Het is 
een beetje die afstand. [10 min] En ik denk, wij bewegen ook en zijn 
gedreven door aantrekking, afstoting. Wij bewegen toch ook als, in 
bepaalde systemen. We zijn niet zo individueel als wij denken, in ons 
kleine gebiedje. We denken: ik neem overal vrije beslissingen, maar 
ik heb absoluut een pattern, ik herhaal mijn dagelijkse rituelen, zoals 
miljoenen andere mensen. Die doen precies hetzelfde. Maar ik denk: 
ik ben zo uniek. Ik denk daarom dat het me interesseert. (…). (p. 3)

natuur: The Garden

natuur

symmetrisch

systemen, zijn niet zo 
uniek

11.8 Ik heb wel het gevoel dat het kan, als geheel. Maar het heeft ook een 
beetje iets fascistisch. Het probleem is dat …
Y: Dat is de keerzijde hè.
X: En daar waren we ons heel erg van bewust in The Garden en de 
symmetrische patronen uitbeelden met een groep mensen. Dan 
beland je heel snel bij Hitler. Hebben we dat ook bestudeerd en ik 
ben natuurlijk uit ... Ja maar dan gaan we daar ook wat mee doen. 
Met die utopieën, zonder precies te weten. Het gaat meer om die 
vraagstelling, wat betekent dat eigenlijk als een groep mensen zich 
zo bij elkaar voegt? Is dat een positieve kracht, is dat een negatieve 
kracht? Blijven wij dan nog als subjectieve wezens aanwezig? Of 
betekent dat meteen verliezen van je individuele denkcapaciteiten? 
Of waar zit dat? Ik vind dat spannend. Maar ik heb daar ook geen 
antwoord op.  Maar ik vind dat wel … (…). (p. 3)

(Hitler)

naar mensen die zich 
samenvoegen 
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11.9 Ik heb nu dus dat stuk met die jongeren gemaakt, dat heet Piece, stuk 
in het Engels. Maar het plaatje wat we daarvoor hebben gemaakt is 
het peace-teken.
Y: Oké ja, gewoon het pacifistenteken. O ja, ik zag het op een t-shirt  
op een van die beelden.
X: Dat is met opzet, ik werk altijd met dat dingen complex zijn. Dat 
je niet direct een antwoord kan geven, maar dat het een gegeven is. 
Waar ik mij over kan afvragen. En dat Piece-stuk met die jongeren 
is ook een massabeweging en dat ze een politiek statement doen. 
En het is ook min of meer gelukt. Het is echt een power die van hen 
afkomt. Dat echt veertien verschillende jongeren met verschillende 
huidskleuren één lichaam vormen. Waar je het echt niet van verwacht.
Y: En dan positief hè?
X: Ja positief, precies. Dat ze daardoor sterker worden. Elkaar voeden 
en elkaar… Ik heb dus zelf een beetje in die aura van, wat is dat dan 
aura? Ik weet het niet, astra body. Maar als je in de energieruimte van 
de ander zit, dan versterkt dat de kracht die je samen hebt. Het is niet 
de sociaal gearrangeerde afstand, maar iets dichterbij. Dan word je 
sterker. (p. 3/4).

over vraag naar 
samenvoegen mensen: 
Piece

politiek statement doet: 
pacifisme

jongeren vormen 
cultuuroverschrijdend 
één lichaam

een ander zijn, versterkt 
de kracht die je samen 
hebt

11.10 Y: Ik heb allerlei vragen, want je vertelt heel veel boeiende dingen.
X: Ik heb ook heel veel vragen. Ik vind het ook altijd fijn om te denken 
dat, dit is alleen maar zo’n soort grens, maar dat het lichaam eigenlijk 
binnen ook ruimte is. 
Y: Ja.
X: Dus overal is er ruimte en die ruimte zet zich eigenlijk voort 
daarbuiten. Dus dat is gewoon een soort zichtbare grens. Maar 
eigenlijk maak ik de ruimte, daardoor waar ik ben, verander ik de 
dichtheid van de ruimte. Maar hier is niet schluss. [lacht]. (p. 4)

zichtbare grens

‘buiten’ lichaam is een 
doorlopende ruimte 

verandert de ruimte 

11.11 Y: Maar oké., wat ik mij bijvoorbeeld afvroeg, jij begon te vertellen over 
The Garden. Ik heb dat gelezen ook, dat idee van terug naar de natuur, 
romantiek, het verder zoeken en dan eigenlijk op een soort van meer 
fundamentele, onderliggende structuur of symmetrieën stuiten. Of 
iets dergelijks zei je er over, en las ik er ook over. In hoeverre is dat dan 
ook van toepassing op menselijke lichamen in verhouding tot elkaar?
X: Symmetrie?
Y: [15 min] Ja, betekent dat dat je, als je nadenkt over het menselijk 
lichaam, c.q. je maakt daar danswerk voor, dat je daar dan op 
vergelijkbare patronen of symmetrieën meer fundamenteel stuit, 
als bij de natuur van het menselijk lichaam, waardoor dingen veel 
dichter bij elkaar liggen dan we geneigd zijn te beweren?
X: Het grappige is dat ik eigenlijk nooit zo alleen maar puur aan het 
lichaam kan denken. Ik merk dat bij mij, mijn hoofd staat altijd met 
alles … alleen maar lichaam. Dat bedoel ik niet negatief,  ik denk altijd 
aan een context. En ik ben altijd, eh, binnen een situatie of binnen 
een gegeven gebeurt er iets. En dat lichaam zelf, alleen maar, daar 
maak ik nooit echt werk van. Afhankelijk, onafhankelijk dat het heel 
symmetrisch is en dat het overal herkenbaar is. Ik beweeg me altijd 
in een systeem of in een bepaalde conditie of in een bepaalde context 
waarbinnen dingen ontstaan. Maar ik weet niet of dat jouw vraag 
beantwoordt. Jij wil, jij… (p. 4)

aan het lichaam denken

het lichaam in een 
context
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11.12 Y: Nee, maar ik kan jou goed volgen. Tegelijk zei jij aan het begin, 
het gaat mij niet om de absentie van het lichaam maar juist om 
het aanwezig zijn ervan, en dan in die context. Dus dat is heel 
situatiespecifiek?
X: Ja. Misschien wel themaspecifiek. Of gerelateerd aan iets, aan 
een problematiek. Ik heb bijvoorbeeld een voorstelling gemaakt 
over de basis van het documenteren over een vrouw die leed onder 
Alzheimer. Toen heb ik me afgevraagd, wat is het lichaam als het zich 
niets meer herinnert? Maar dat is dan dus zo’n abstracte vraag die ik 
stel. De vraag waar ik natuurlijk, fysiek materiaal bij vind. En dat was 
in dit geval gebaseerd op het het fluid system van Bonny zij heeft het 
systeem van vloeistoffen beschreven. Bonnie Bainbridge Cohen, is 
vanuit de jaren ‘70. Maar die leeft nog en die heeft een school voor 
bodyminded centering. En die heeft een boek geschreven dat heet 
Sensing, Feeling and Action. Dat is misschien best wel interessant om 
te lezen. En een van die, eh, onderkapittels, hoe zeg je dat, is de 
fluid system. Dus we zijn 80% uit water,  wat zij heeft gedaan. Dit 
systeem is voor mij op een gegeven moment ook heel erg belangrijk 
gevonden. Maar ik pas het niet altijd toe in het werk. Maar ik ben daar 
heel erg bewust, ik heb daar ook vaak les in gegeven. Dus ik heb me 
daar op een gegeven moment heel erg in verdiept. Dus ik denk, het is 
wel de moeite waard als ik het even vertel. (…). (p. 4/5)

situatiespecifiek, 
als themaspecifiek 

uitgangspunt van fluid 
system van Bonnie 
Bainbridge Cohen: 
relatie tussen dingen en 
lichamen onderzoeken

11.13 Ik weet eigenlijk niet meer waarom ik dit nu zeg, maar het heeft te 
maken met dat die grens er niet meer. Dus hoe wij communiceren 
heeft ook heel veel te maken met hoe ik die verschillende kwaliteiten 
naar buiten vertaal. Dus het is een soort systeem met vloeistoffen, 
een systeem om bewegingskwaliteit in woorden te kunnen vatten. 
Een hoek te vinden hoe je dat kan benoemen. Capillary fluid, as 
the fluid where the tubes of the arteries spread. And that’s disbursed, 
suspended. It spreads in all the directions. En bewegingen kunnen in 
alle richtingen uitgaan. We hebben te kort tijd om het echt  goed 
en grondig uit te leggen. So move your fluid is the fluid in the joints, 
has no boundaries. It’s spiralling, it’s about oiling the body. Smeerolie. 
Bewegingen zijn meer alsof je dronken bent. Maar ook daar ligt de 
vorm niet vast, het gaat meer daarover om te proberen te zien dat 
het een fysiologische beschrijving is, voor een bepaalde manier 
van kwaliteit, van communicatie. En dat je die kan toepassen op 
beweging. Wat doet dat met je beweging? Of bijvoorbeeld: als je moet 
spreken of stem of handelingen. Ik kan heel erg arterieel spreken dan 
ga ik de hele tijd naar voren duwen, alsof ik heel belangrijk ben. Of ik 
kan heel erg luisteren. En dat is venus. Of ik kan .... (p. 5)

uitgangspunt 
(Bainbridge Cohen): de 
grens tussen lichamen 

om bewegingskwaliteit 
uit te drukken

communiceren, 
toepasbaar op 
bewegingen
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11.14 Y: Met andere woorden, dat heeft wel degelijk consequenties voor 
verhoudingen tussen de lichamen. Gegeven mijn vraagstuk, hè?
X: Ja, precies.
Y: Oké, ja.
X: Dat denk ik wel. Daar gaat het juist over de relatie, over 
transportation of information. De kwaliteit daarvan. 
Y: Dat is jouw manier van daar woorden aan te geven. Ook dat 
denkbeeld ...
X: Ik vind dat een van de belangrijke manieren en ik pas dat niet altijd 
toe op het werk, maar dat heeft me wel heel erg beïnvloed. En vooral 
na te denken over de relatie ‘tussen’ de dingen, in plaats van de, dus 
de weg en de relatie, in plaats van de vorm an sich. En ik maak ook zo 
theater, dat ik mijn eerste toeschouwer ben. Dus het gaat altijd over 
die relatie. Hoe, hoe, ja, wat doet deze handeling met mij?
Y: Ja, ik begrijp jou goed, het is niet of dit of dit, maar het is primair 
wat daar tussen gebeurt.
X: Wat gebeurt er? Ja. (p. 6)

uitgangspunt 
(Bainbridge Cohen): 
verhoudingen tussen 

transportation of 
information

altijd over de relatie

11.15 Y: Kun je nog eens iets zeggen over, hè, je zei ik wil vooral kijken 
naar wat er als geheel op het podium gebeurt eventueel, of in die 
specifieke situatie in verhouding tot het publiek, de mensen die 
kijken?
X: Ik denk wat mij minder interesseert is, eh, is … Volgens mij, wat 
mij meer interesseert, is als het materiaal wat gedaan wordt een kans 
heeft om universeel iets te betekenen. Als ik heel erg het gevoel heb, 
dat wat op toneel gebeurt meer gaat over een persoonlijk gevecht 
van de performer, of een persoonlijke overwinning of zo, kijk eens 
hoeveel geoefend heb en dat ik dat nu leuk kan doen. Dan geeft het 
mij niet zoveel, omdat ik die ruimte niet voel dat het voor mij ook iets 
zou kunnen betekenen. Dan applaudisseer ik uit empathie, omdat 
hij veel heeft geoefend, hij heeft veel gedaan.
Y: Knap gedaan.
X: Knap gedaan, echt ongelofelijk knap, maar de ruimte opent niet 
naar mijn kant toe. En ik vind bijvoorbeeld dat Hans van Manen 
dat wel heel goed doet. Dat open houden. Dat de dansers wel 
willen getraind zijn en hard werken en blabla. [25 min] Maar dat hij 
op een of andere manier, hoe hij communiceert is heel, hij heeft 
ook heel entertainende stukken gemaakt. Het laatste dat ik in het 
muziektheater gezien heb wat een oud stuk van hem was, ik vond het 
echt fantastisch, heel simpel een beetje de Mondriaan van de dans.
Y: Ja, heel minimalistisch, hè, vaak.
X: Minimalistisch, maar daardoor dan … dat de emotie blijft niet 
plakken op de danser of de uitvoerende, maar dat het ontstaat 
tussen dat wat ik zie. (p. 6)

in verhouding tot het 

naar werk dat iets 
universeels kan 
betekenen

het publiek geopend 
worden (voorbeeld: 
Hans van Manen)

tussen dansers en 
publiek 
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11.16 Y: En dat interesseert jou ook enorm?
X: Ja, meer.
Y: Dat het iets teweeg brengt bij alle betrokkenen.
X: Ja, dat terwijl ik ook totaal niet pretendeer dat ik dat voor elkaar 
krijg. Maar voor alle betrokkenen dat te maken. Ik bedoel dat klinkt 
ook een beetje arrogant, het moet iets teweeg brengen bij iedereen. 
En daar ben ik me ook heel erg van bewust, ik ben mijn eerste kijker 
en ik heb dan wel altijd een assistente of dramaturg naast mij die ook 
iets zeggen. Maar ik kan natuurlijk niet zeggen dat, dat wat ik doe 
iets teweeg brengt bij iedereen. Het is ook zeker niet het geval. Maar 
ik kan er wel vanuit gaan, als ik en die mensen naast mij door iets 
ontroerd worden, ontroerd weet ik niet wat dat precies is. Maar dat 
er iets gebeurt of fascinatie of een attraction is, uhm, dan ga ik ervan 
uit, omdat ik mezelf niet zo uniek vind, dat het bij andere mensen 
hopelijk ook zo is, dat het hun ontroert, alert maakt. En ik denk, wat 
ik altijd ook belangrijk vond is dat ik een bepaalde suspense gecreëerd 
wordt. En dat het antwoord niet wordt gegeven. Het antwoord. 
Terwijl ik wel probeer duidelijk te zijn, maar het is wel een van mijn 
dingen dat ik heel erg gearticuleerd werk en heel helder of zo. Maar 
het blijft toch ook open.
Y: Er is niet een antwoord mogelijk, wellicht ook, vanuit jouw kijk 
op zaken?
X: Nee. En die alertheid bij het publiek te genereren, dat je altijd moet 
blijven kijken. Het moment van dat je de aandacht vraagt, omdat elk 
detail heel erg bewerkt is en daardoor vragen voor aandacht of zo. Zo 
dat vind ik belangrijk. (p. 6/7)

tussen dansers en 

brengen: ontroering 

geven, maar vraag open 
houden (suspense)

het publiek vragen

11.17 Y: Ik maak even een sprongetje. Waarom maakte je die vergelijking 
met de zwerm vogels? Ergens eerder in ons gesprek net, hè, toen je 
het over de massa had.
X: Omdat ik daar heel erg mee werk. Dat is het principe van, ik weet 
niet of het bij vogels zo is maar de flocking is één van de principes, 
dat oefen je ook zelfs in theaterlessen. Ik heb het steeds vaker 
toegepast op mijn werk, omdat ik juist dat interessant vond, hoe het 
leiderschap overgenomen kan worden. En hoe open de performers 
zich kunnen maken, af te geven. De beslissing, dat het moment van 
de beslissing, een soort zacht moment, dat dat ook losgelaten kan 
worden. Dat het lichaam liberated is, in de toekomst of zo. Ja eigenlijk 
dat het in een moment is, dus. En ja, flock of birds beweegt door de 
ruimte en die passen zich altijd aan, aan elkaar. En swarming kan je 
het ook noemen. (…).(p. 7)

   dat principe: flocking, 
swarming

leiderschap

performers

aanpassen

11.18 En, eh, in het lichaam zijn gewoon zoveel cellen, ik weet niet hoeveel 
10 miljoen of 15 miljoen ik weet niet het aantal.
Y: Ik weet het ook niet precies.
X: Ooit heb ik het uitgezocht, en één van de leraars die zo enorm 
in onze buurt zijn. Deborah Hay is daar een hele belangrijke figuur 
daarvoor. Die heeft ooit gezegd,  dat ben ik nooit vergeten, while I’m 
standing on one leg I think of the 15 million cells that are moving 

als veelheid van cellen 

informatie
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already to go. En dat is gewoon hyperstage presence. Dat idee, daar ben 
ik ook heel erg door gefascineerd, dat je in het lichaam al die cellen 
hebt en daar overal vloeistof vindt. Overal vindt uitwisseling plaats 
met informatie en dat gebeurt allemaal terwijl wij hier zo zitten. (p. 7)

11.19 Y: Dus jij zegt, dat is zowel in het lichaam als tussen lichamen aan 
de hand. [30:00]
X: Ja.
Y: Ik kan jou goed volgen, volgens mij, haha. Ik vind het leuk. (p. 7) lichamen

11.20 X: En ik geloof ook heel erg, maar dat komt ook, sinds ik die 
dansopleiding heb gedaan, ik heb dat echt ervaren als deliberation, 
dat ik door mijn beweging in de ruimte de wereld maak, dat ik door 
mijn interactie met de wereld, de wereld mee vorm. De ruimte vorm, 
wat er als vervolg gebeurt. 
Y: Per definitie.
X: Per definitie, ja. En dat vind ik geweldig, dat idee. Dan ben je, 
dan ben je niet bezig met de consequenties of het verhaal. Dat is 
waarschijnlijk ook wel gevaarlijk, maar … oh nee dat weet ik niet of 
dat gevaarlijk kan zijn. Op een of andere manier, dat als ik de knie 
hier doe, dat verandert de wereld. Dat denk ik natuurlijk niet op elk 
moment, maar dat is een manier van denken die ik steeds meer heb 
geïncorporeerd. Zo kom ik in actie.
Y: Voortdurend fluïde zijn. (p. 7/8)

ruimte de verandert de 

11.21 Y: Misschien nog een vraag, tot slot dan. Wat vind je überhaupt van 
zo’n poging of inzet om filosofie en dans bij elkaar te brengen, waar 
ik nu mee bezig ben?
X: Dat heeft alles met elkaar te maken.
Y: Oké daar ben ik wel benieuwd naar namelijk. Dat denk ik zelf ook, 
terwijl het klassiek de uitersten zijn. Heel erg geestelijk bij uitstek en 
heel erg lichamelijk bij uitstek.
X: Maar dat is toch veranderd in de laatste jaren.
Y: Ja, maar tradities duren lang hoor.
X: Ja precies. Maar de laatste jaren in de dans speelt filosofie een 
grote rol, tenminste in mijn veld. Dat heeft niet zoveel met klassiek 
ballet te doen. Ik heb dat wel geleerd, maar dan heb ik het over nieuwe 
vormen van dansen. Daar is het heel belangrijk de filosofie. Deleuze 
duikt de hele tijd op, het gaat over inside is outside. 
Y: Maar ik vind het ook omgekeerd, de filosofie kan ook echt leren 
van de dans. En dus een hele andere manier van denken ontwikkelen 
daarmee.
X: Dat denk ik ook. Ik durfde het niet meer aan te geven, maar ik vind 
… (p. 8)

maken

speelt filosofie laatste 
jaren een grote rol 
(meer conceptueel, 
SNDO)

dans leren

RESULTAAT 2 LIJST MET CODES
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#.  UITEENRAFELEN: ‘AXIAAL CODEREN’ VAN VERHAAL 

Stap 1 Eerste ordening van codes rond thematische clusters

Nr. Ordening van codes (ruimtelijk en verbanden)

I 11.1

Piece

luisteren, samengaan in 
beweging, opgaan in massa

om mee te gaan moet 
zichtbaar zijn

11.2 

individu daarin

van ego, deïndividualiseren

11.5

hetzelfde

on stage

volgt

voorstellingen zijn 
gestructureerd (als een 

voorstellingen gaat over 
samenwerking (voorbeeld: 
boek Barthes)

11.3

op podium

11.4

voor actie en dialoog met 
publiek

on stage en 

hetzelfde

11.6

zeker mogelijk

11.8

naar mensen die zich 
samenvoegen 
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11.7

The Garden

natuur

symmetrisch

   zijn niet zo uniek

11.9

naar samenvoegen mensen: 
Piece

statement doet: pacifisme

jongeren vormen 
cultuuroverschrijdend één 
lichaam

ander zijn, versterkt de kracht 
die je samen hebt

II 11.10

grens

lichaam is een doorlopende 
ruimte 

verandert de ruimte
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III 11.11

lichaam denken

lichaam in een context

11.12

situatiespecifiek, als 
themaspecifiek (voorbeeld: 

van fluid system van Bonnie 
Bainbridge Cohen: relatie 
tussen dingen en lichamen 
onderzoeken

11.13

(Bainbridge Cohen): de grens 
tussen lichamen is er niet 

bewegingskwaliteit uit te 
drukken

toepasbaar op bewegingen

11.14

(Bainbridge Cohen): 
verhoudingen tussen 

transportation of 
information

de relatie

IV 11.15

dat iets universeels kan 
betekenen

publiek geopend worden 
(voorbeeld: Hans van 
Manen)

dansers en publiek

 11.16

brengen 

maar vraag open houden 
(suspense)

publiek vragen

 

V 11.17

principe: flocking, swarming



259

11.18

als veelheid van cellen en 
vloeistoffen (Debora Hay, 

informatie

11.19

lichamen

11.20

VI 11.21

maken

van dans  laatste jaren een 
grote rol (meer conceptueel, 
SNDO)

leren

Stap 2 Toetsen eerste codering en herformuleren/-ordenen in hoofdcodes en
   (nieuwe) subcodes = codeboom (codering zo veel mogelijk rond ‘assen’)
 

Hoofdcode Nr. (nieuwe) subcode Nr. (nieuwe) subcode Nr.

Intercorporaliteit 11.1
11.3
11.5
11.6
11.8
11.10
11.14
11.18
11.19

Interesse voor 
filosofie 

11.1
11.21

Thema massa-
individu

11.1
11.2

Voorbeeld stuk 
over vraag naar 
samenvoegen 
mensen / pacifisme: 
Piece (positieve 
kracht van massa)

11.1
11.9
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Keerzijde: fascisme 
(negatieve kracht 
van massa) 

11.8

Eenheid van het 
lichaam / als geheel 
bewegen is zeker 
mogelijk

11.6
11.8

Thema massa-
individu

11.1
11.2

Massa: met oren 
en ogen luisteren, 
samengaan in 
beweging, opgaan 
in massa (als een 
zwerm vogels)

11.1
11.2
11.5
11.17

Eén groot lichaam 
worden/zijn op 
podium

11.3

Gezamenlijk hetzelfde 
doen

11.5

Dialoog met het 
publiek

11.4
11.5
11.15

Individu: eigen 
beslissing om mee 
te gaan moet 
zichtbaar zijn

11.1
11.2

Thema natuur 
en symmetrie

11.7 Voorbeeld stuk over 
natuur: The Garden

11.7 Idee van symmetrie 
in de natuur

11.7

We bewegen in 
systemen, zijn niet 
zo uniek

11.7

De huid 11.10 Weliswaar: soort 
zichtbare grens

11.10

Maar: ‘binnen’ en 
‘buiten’ lichaam is een 
doorlopende ruimte 

11.10 Beweging in de ruimte 
verandert de wereld

11.10
11.20

Verhoudingen 
tussen lichamen 
en natuurlijke 
symmetrie

11.11 Niet denken over 
lichamen als zodanig

11.11
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Denken over 
lichamen in context 

11.11 Themaspecifiek 
werken (voorbeeld: 
Alzheimer)

11.12

Theoretisch 
uitgangspunt van 
fluid system van 
Bonnie Bainbridge 
Cohen: systeem 
van vloeistoffen, 
uitdrukken van 
bewegingskwaliteit

11.12
11.13
11.14
11.18

De relatie ‘tussen’ 
lichamen: 
transportation 
of information

11.14
11.18
11.19

Relatie dansers - 
publiek

11.15 Interesse in universele 
betekenis van werk

11.15 Ruimte openen 
naar publiek

11.15

Iets laten ontstaan 
tussen dansers en 
publiek: ontroering, 
openheid, alertheid

11.15
11.16

Uitgangspunten 
van werk

Flocking / swarming 11.17 Vergelijking: 
zwerm vogels

11.1
11.17

Lichaam als veelheid 
van cellen en vloei-
stoffen (Debora Hay, 
Bainbridge Cohen)

11.18 Overal uitwisseling 
van informatie: in 
en tussen lichamen

11.18
11.19

Beweging in de ruimte 
verandert de wereld 

11.10
11.20

Filosofie en dans 11.21 Alles met elkaar 
te maken

11.21 Filosofie: grote rol 
in eigen veld

11.21

Dans: kan filosofie 
wat leren

11.21
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Stap 3 Beschrijven definitieve hoofdcodes (in termen van de subcodes)

Nr. Hoofdcode Beschrijving

I Intercorporaliteit Intercorporaliteit staat direct vanaf het begin van het onderzoeksgesprek 
centraal. Nicole Beutler heeft duidelijk interesse voor filosofie. Een 
belangrijk filosofisch thema is voor haar dat van de verhouding tussen 
massa en individu. Als voorbeeld noemt ze haar werk Piece, waarbij 
een link naar vrede en pacifisme gelegd wordt. Hierin wordt duidelijk 
wat de positieve kracht van een massa kan zijn. Maar er is ook een 
keerzijde aan massabewegingen: bijvoorbeeld het fascisme. Nicole 
Beutler is zich bewust van deze mogelijkheid: de negatieve kracht van 
een massa. Het draait echter om het onderzoeken van de vraag naar 
het samenvoegen van mensen in een massa en het ten goede keren 
daarvan. Want: eenheid van het lichaam / als geheel bewegen is zeker 
mogelijk.

II Thema 
massa - individu

Een belangrijk thema voor Nicole Beutler is de verhouding van massa 
en individu. Daarbij ligt voor haar het accent op de massa. Om op te 
gaan in de massa moet je met oren en ogen luisteren, samengaan in 
de beweging. Net als bij een zwerm vogels. Tegelijk moet de eigen 
beslissing van ieder individu om mee te gaan wel zichtbaar zijn. Er 
blijft iets van een kern bestaan. Maar: de bedoeling is dus één groot 
lichaam te worden/zijn op het podium. Dat kan. Gezamenlijk doet 
iedereen dan hetzelfde. Hierdoor gebeurt er iets tussen dansers en 
publiek. Er ontstaat een dialoog.

III Thema 
natuur en symmetrie

Een ander thema waar Nicole Beutler zich op gericht heeft, is dat 
van  de natuurlijke symmetrie. Als voorbeeld noemt ze haar werk The 
Garden. In dit stuk staat het idee van symmetrie in de natuur centraal. 
We bewegen vooral in systemen of symmetrische patronen. Dus we 
zijn niet zo uniek als we denken.

IV De huid De huid is weliswaar een soort zichtbare grens. Maar ‘binnen’  en 
‘buiten’ het lichaam is een doorlopende ruimte. Waar ik ben verandert 
de ruimte. Of ook: beweging in de ruimte verandert de wereld.

V Verhoudingen 
tussen lichamen en 
natuurlijke symmetrie

Nicole Beutler denkt niet zozeer over lichamen als zodanig, maar 
over lichamen in een context. In en door die context gebeuren dingen. 
Daarbij werkt ze vooral themaspecifiek (voorbeeld: Alzheimer). Een 
belangrijk theoretisch uitgangspunt voor haar werk betreft de theorie 
van het fluid system van Bonnie Bainbridge Cohen. Kort gezegd gaat 
die theorie ervan uit dat het lichaam als een systeem van vloeistoffen 
begrepen kan worden, met verschillende eigenschappen, op grond 
waarvan bepaalde bewegingskwaliteiten (kunnen) worden uitgedrukt.
De kern is, dat er een voortdurende transportation of information in 
en tussen lichamen gaande is. Dus het gaat niet om het lichaam als 
zodanig, maar om de relatie ‘tussen’ lichamen.
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VI Relatie 
dansers - publiek

Wat betreft de vraag naar de relatie tussen dansers en publiek, gaat 
de interesse van Nicole Beutler uit naar het maken van werk met een 
universele betekenis.  Daarom wil ze de ruimte openen naar het publiek. 
Ze wil iets laten ontstaan tussen dansers en publiek: ontroering, 
openheid, alertheid. Dus om werk van universele betekenis te kunnen 
maken, is de dialoog met het publiek een noodzakelijke voorwaarde.

VII Uitgangspunten werk Verschillende uitgangspunten of principes zijn van belang in het werk 
van Nicole Beutler. Ten eerste werkt ze regelmatig met het principe 
van flocking of swarming. Het gezamenlijk bewegen op het podium kan 
vergeleken worden met dat van een zwerm vogels. Ten tweede is er het 
principe van het lichaam als een veelheid van cellen en vloeistoffen. 
Overal is uitwisseling van informatie: in en tussen lichamen. Ten derde 
gelooft ze in het idee dat beweging in de ruimte de wereld verandert.

VIII Filosofie en dans Filosofie en dans hebben alles met elkaar te maken. Filosofie speelt 
de laatste jaren een grote rol in het veld van dans waar Nicole Beutler 
actief is (meer conceptuele dans). Maar omgekeerd kan dans de 
filosofie ook wat leren.

RESULTAAT 3 GETOETSTE LIJST MET HOOFDCODES 
   INCLUSIEF BESCHRIJVINGEN 

$ STRUCTUREREN: ‘SELECTIEF CODEREN’ VAN VERHAAL

Denkbeeld ‘intercorporaliteit’ 

Kernbegrip Samengaan in beweging en één groot lichaam zijn op het podium.

Terugkerende 
aspecten

   gezamenlijk hetzelfde doen/bewegen (zwerm vogels)
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Kernboodschap
het lichaam als zodanig, maar het lichaam in context, of liever: de 
relatie ‘tussen’ lichamen. Een belangrijk filosofisch thema is voor 
Nicole Beutler daarom dat van de verhouding tussen massa en indi-
vidu. Het accent ligt daarbij op het kunnen opgaan van de mens in 
de massa. Weliswaar moet er een bepaalde individualiteit zichtbaar 
blijven, maar de kern is het samengaan in een beweging en één groot 
lichaam worden/zijn op het podium. De eenheid van lichamen en 
als één geheel bewegen is zeker mogelijk. Zoals een zwerm vogels.

RESULTAAT 4 ONDERBOUWD BEELD VAN ‘INTACT’ VERHAAL 
   



SUMMARY

This research concerns philosophy and dance. Chapter 1, the introduction, explains 
the precise scope. In essence, it centres on the philosophical question of intercor-
poreity in contemporary dance, addressing issues such as the unity and/or plurality 
of bodies and the relationship between matter and affect. The core question this 
study sets out to answer is: How can we understand the corporeal relationship 
between bodies – that is, intercorporeity – in the context of contemporary dance 
practice in philosophical terms? To answer this question, it has a two-pronged 
research approach combining philosophical fieldwork and a study of philosophical 
literature. Such an approach is highly unconventional in academic philosophy. 
The fieldwork was carried out using a pioneering qualitative empirical research 
methodology comprising arts-based research focusing on dance and employing 
a narrative perspective. This involved conducting philosophical interviews with 
thirteen pre-eminent choreographers working in the Netherlands, aimed at dis-
covering how choreographers view the question of intercorporeity in contemporary 
dance practice. The findings from this fieldwork were subsequently connected with 
the ideas of three leading thinkers in contemporary Western philosophy, based on a 
study of literature focusing on the philosophical perspectives of, respectively, Mer-
leau-Ponty, Nancy and Lyotard. What are their ideas as regards the central research 
question? And, furthermore, which key differences and similarities can be distin-
guished in the narratives of the choreographers and the ideas of the philosophers? 
This study has an interdisciplinary foundation, seeking to connect dance practice, 
on the one hand, and academic philosophy – specifically, the philosophy of dance – 
on the other, whilst also drawing on the fields of cultural studies and dance studies. 
The aim of my research was to develop a philosophy of bodily connectedness in 
relation to contemporary dance practice. 

Chapter 2 focuses on the philosophical fieldwork component, setting out how thir-
teen pre-eminent choreographers working in the Netherlands view the relationship 
between bodies in contemporary dance practice. These ‘Philosophy & Dance re-
search interviews’ were conducted with the following choreographers: Hans van 
Manen, Pauline de Groot, Conny Janssen, Rudi van Dantzig, Krisztina de Châtel, 
Marco Gerris, Nita Liem, Ed Wubbe, Ted Brandsen, Nanine Linning, Nicole Beutler, 
Erik Kaiel and Toer van Schayk. This chapter also provides an extensive description 
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and explanation of the chosen research approach and methodology, which is rela-
tively new in qualitative empirical research. This approach can be characterized 
as arts-based research with a specific focus on the art of dance and employing a 
narrative perspective. This approach also informed the chosen methods of data 
collection and analysis. The first part of the research focused on collecting choreo-
graphers’ narratives on the theme of intercorporeity in dance practice. Next, these 
narratives were analysed on a case-by-case basis in order to identify their core the-
mes and thereby crystallize the differences between them; this approach is known 
as thematic narrative analysis. Using a process of philosophical reflection, it was 
then possible to map out the corresponding elements joining the narratives. This 
dual analysis yielded the following results: (1) there were unmistakable differences 
between the narratives related by the choreographers, with widely diverging inter-
pretations. Yet, there were also some notable similarities; namely: (2) almost all of 
the choreographers affirmed that there is a definite quality of bodily connectedness 
that is manifested in the art of dance, which is expressed in various modalities; (3) 
the majority described this connectedness between bodies in terms of a tension 
between the unity and plurality of bodies; (4) in these descriptions, it became 
evident that they were referring principally to the affective aspect of the tense or 
taut interconnection between bodies engaged in dance; and (5) the choreographers’ 
narratives emphasized the dancers’ bodily connectedness both with each other and 
with the audience (and not the connectedness between the choreographer and the 
dancers or between audience members). 

Chapters 3, 4 and 5 centre on a study of philosophical literature, which formed the 
second part of the research. Specifically, the study of literature focused on the phi-
losophical perspectives of three French philosophers on the relationship between 
bodies in contemporary dance. These philosophers are: Maurice Merleau-Ponty 
(1908-1961), Jean-Luc Nancy (b. 1940) and Jean-François Lyotard (1924-1998). Each 
chapter is devoted to one philosophical perspective.

Chapter 3 discusses Merleau-Ponty’s philosophical perspective on the notion of in-
tercorporeity in contemporary dance practice. In Western philosophy, Merleau-Pon-
ty can be regarded as the founder of a relational philosophy of the human body. The 
literature discussed in this chapter draws mainly on his Le visible et l’invisible (1964), 
published posthumously, in which he posits the notion of intercorporeity. In fact, it 
was Merleau-Ponty who coined this term, which functions as the working concept 
of this study (though without applying his exact description). An exploration of this 
concept as employed by Merleau-Ponty demonstrates that he conceived it as a deep 
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bodily connectedness between people. To explain this, he employed the metaphor 
of two mirrors facing each other, each reflecting the other into infinity. Though 
Merleau-Ponty did not extend this notion on the interrelationship between bodies 
to the art of dance, it is clear that his intent was similar to the point that the choreo-
graphers interviewed sought to make. Dance, according to them, always involves 
some measure of deep bodily connectedness. Where Merleau-Ponty’s perspective 
becomes philosophically problematical, however, is in his use of the notion of 
‘flesh’ as the central defining metaphysical feature of intercorporeity. It is ‘flesh’ 
that opens up the possibility of a relationship between bodies, and he considers it 
as one of the defining properties of Being. However, Being, as he defines it, is to be 
understood mainly as a (non-identical) unity. This thinking tends towards a form of 
uniformity that fails to fully reflect the crucial differences that separate individual 
bodies from each other in the art of dance. 

Chapter 4 turns to consider the perspective of the philosopher Jean-Luc Nancy. 
Unlike Merleau-Ponty, this later French thinker conceived bodily connectedness 
in terms not so much of unity as of a taut relationship between unity and plurality. 
This actually applies to his entire understanding of reality and being – or, more 
specifically, of matter – in general, to which he applies the notion of ‘being sin-
gular plural’. And, more in particular, it applies to his notion of intercorporeity as 
‘sharing’; that is, the mutual sharing and simultaneous division of material bodies. 
Central in Nancy’s understanding of this intercorporeal relationship, furthermo-
re, is the concept of ‘touch’. Notably, Nancy has also extended his philosophical 
thinking to contemporary dance, where he applies the same conceptual framework 
of the connectedness of bodies: in dance, there is at once the individual body of 
the group and the multiplicity of the different bodies of all the dancers. Nancy 
thus gives his own dynamic interpretation of this connectedness, which can be 
explained as connectedness in motion. That is like a swarm of birds, an apt metaphor 
also evoked in the dialogues with the choreographers. As such, Nancy’s analysis of 
bodily connectedness in contemporary dance practice dovetails with the choreo-
graphers’ narratives and affords them with a deeper philosophical dimension. After 
all, they, too, defined intercorporeity in terms of a taut relationship between unity 
and plurality. However, whereas Nancy’s conceptualization of touch – like that of 
the choreographers – clearly acknowledges an affective aspect in the relationship 
between bodies, ultimately, his thinking principally stresses the material aspect of 
those connections between bodies in dance. 
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Chapter 5, concerning the third and final portion of the study of literature, consi-
ders Lyotard’s philosophical perspective on the central theme of intercorporeity. 
In his writings, Lyotard exhibits a view of the connectedness between bodies that, 
like that of Nancy, can be understood as a taut relationship between the unity and 
plurality of bodies. Moreover, Lyotard, too, casts this understanding in terms of 
simultaneous sharing and division of bodies. Lyotard is known particularly for his 
philosophy of the sublime, developed primarily as thinking of painting and music. 
The sublime, as he conceives it, is the sensory experience of a material event such 
as the act of looking at nuances of colour or of listening to the timbre of a sound. 
Central in Lyotard’s philosophy is the idea of the ‘material event’. The experience 
of such a material event can be deeply affecting, compared by Lyotard to an inten-
sely contradictory sensation of combined pain and pleasure; a shock. The body is 
a constant, although mostly implicit, feature in his philosophy, as is attested (for 
example) by his notion of the ‘affect phrase’. The affect phrase is the body. Lyotard 
further holds that the contradictory construct of pain and pleasure applies not only 
to the specific analysis of the sublime feeling, but can also be extended to every 
other type of aesthetic feeling. In his later work, dating to the 1990s, Lyotard went 
on to posit that such aesthetic affects can be shared. The present study translated 
this particular line of Lyotard’s thinking to the art of dance. Aesthetic affects, as he 
explains them, cannot be understood in isolation from the body. It is through this 
understanding that Lyotard’s philosophy reveals the constitutive role that affective 
sharing plays in the connectedness between bodies in dance. Where Nancy emp-
hasizes the material aspect of the intercorporeal relationship, Lyotard stresses the 
affective aspect. This aspect of intercorporeity can be illustrated with the metaphor 
of being grabbed by the throat. According to Lyotard, the deep connectedness 
between bodies in motion is characterized by both a material and an affective aspect, 
which are interdependent on each other. Translating Lyotard’s later work to dance 
thus adds a further philosophical dimension and depth to the statements made by 
the choreographers, who, after all, chiefly tended to explain the taut relationship 
between bodies in dance in terms of affect. 

Chapter 6 comprises the conclusion of this thesis and turns to answering the 
research question. The main question guiding the research was: How can we un-
derstand the corporeal relationship between bodies – that is, intercorporeity – in the 
context of contemporary dance practice? This question was approached on the basis 
of the philosophical narratives of leading choreographers working in the Nether-
lands, set alongside the ideas of Merleau-Ponty, Nancy and Lyotard. This chapter 
argues that the aforementioned results in any case apply to the relationship between 
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dancers with each other and to the relationship between dancers and their audience. Both 
the dancers and the audience can share in the intercorporeity of the dance. Overall, 
this study concludes that intercorporeity, as it relates to contemporary dance, can 
be understood in philosophical terms as a deep bodily connectedness in motion, in both 
a material and an affective sense. The working method used for this research should 
provide a further impetus for the dialogue between academic philosophy and dance 
practice, with the aim of enriching and intensifying philosophical reflection in both 
fields. Apart from this, the importance of the results of this study lies, on the one 
hand, in enabling dance to claim a more substantive position in philosophical rese-
arch. Indeed, until now, dance has been largely ignored in philosophical aesthetics. 
It also develops a new philosophical concept that goes beyond the visions of the 
cited philosophers. On the other hand, the concept as developed in this study can 
serve as a starting point for further discussions with the various choreographers, 
with a view to achieving a mutual consensus. At the same time, this concept can 
contribute to generating a greater awareness of the special possibilities inherent 
in dance as an art form. Equally, it can serve as an inspiration for the creation of 
new dance works, in which the specific dialogical, interdisciplinary, arts-based 
research approach serves as a key to bringing the worlds of art and science closer 
together. This philosophical study thus aims to trigger a twofold reappraisal of 
corporeality and connectedness within the context of contemporary dance practice. 
This reappraisal applies both in a practical sense to the art of dance itself and in a 
theoretical sense to academic philosophy. In conclusion, other fields may also offer 
fertile ground for the philosophical concept of bodily connectedness – for example 
other fields of artistic practice, the field of human movement and sports, or the field 
of education. Chapter 6 closes with a long-term vision for education innovation in 
physical education. 
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NAWOORD

Er zijn veel mensen die op hun verschillende, bijzondere wijzen, vroeger en nu, 
direct of indirect, van betekenis zijn geweest voor mijn promotieonderzoek. Er zijn 
sommigen die van speciale betekenis zijn geweest en die ik hier apart wil noemen. 
Door de jaren heen heb ik, in allerlei tijdruimtes, met ze mee mogen ‘zwermen’. 
Daar ben ik ze zeer dankbaar voor. 

Ik noem: Gijs van den Berg, bij wie het voor mij allemaal begon toen hij zijn 
gepassioneerde lessen gaf in de Leer van het Menselijk Zich Bewegen aan de Aca-
demie voor Lichamelijke Opvoeding in Zwolle; Jan Tamboer, die me als docent en 
begeleider aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op zijn grondige en toegewijde 
manier verder leerde nadenken over het onderwerp van de relationele lichamelijk-
heid; Johan Steenbergen, mijn oude studiemaat en goede vriend, een sportfilosoof 
met wie ik ooit samen mijn doctoraalscriptie schreef en die me nu nota bene als 
paranimf terzijde staat; Bart van Zijll Langhout, die me als goede vriend, door zijn 
achtergrond, een meer geduldige, Oosterse manier van denken en doen heeft bijge-
bracht; Frans van Peperstraten, omdat hij me als docent, begeleider en uiteindelijk 
copromotor al die jaren door dik en dun heeft gesteund en me geleerd heeft wat 
differentiedenken daadwerkelijk te betekenen heeft; Hans van Manen, die aan het 
begin van mijn onderzoek de belangrijkste inspiratiebron was om het anders aan 
te gaan pakken en aan wie ik, door alle ontmoetingen en steun sindsdien, steeds 
meer gehecht ben geraakt; verder natuurlijk ook de twaalf andere choreografen die, 
ondanks hun drukke programma’s, zo bereidwillig waren om aan mijn filosofisch 
onderzoek mee te werken; de Franse choreografe Mathilde Monnier (en namens 
haar Julie Foureau), die me haar teksten over dans en filosofie, samen met Nancy 
geschreven, vanuit het danscentrum in Montpellier toestuurde; filosofiegenote 
Aukje van Rooden, die me aan meerdere teksten van Nancy heeft geholpen; Cees 
Grol, warmhartige collega en in narratief onderzoek geschoolde meelezer van mijn 
proefschrift, die vindt dat ik het onderzoek ook naar de pedagogiek moet vertalen; 
mijn promotor Odile Heynders, die echt in staat is verbindingen te leggen tussen 
wetenschap, filosofie en kunst, en me sowieso zeer goed wist te begeleiden; Michiel 
van Pinxteren, beeldhouwer, vriend en paranimf, omdat de belangrijkste dingen 
vaak niet in woorden te zeggen zijn; mijn thuis in Nijmegen: Miranda (die ook het 
proefschrift heeft vormgegeven), Fee en Pluk, omdat ik uit hen mijn grootste kracht 
put.
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