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Dit korte essay bevat de tekst van een interventie in een ‘Wet-Art’-

project, Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, maart 1999. Dit 

project wilde ‘wetenschap’ en ‘kunst’ op een zelfde forum met 

elkaar confronteren. Hier werd een productie van de Jan Lauwers’ 

Need Company opgevoerd, een fragmentarische lezing van Caligula 

(Albert Camus, 1945), midden in een tentoonstelling van beeldend 

kunstenaar Jan Vercruysse en voorafgaan door twee 

‘wetenschappelijke’ statements, één door Rudi Laermans en één 

door mezelf. 

 

 

 
Men mag aannemen dat het de diepste neiging van de werken is om 

zich juist aan de dialectiek te onttrekken, waaraan ze gehoorzamen.
1
 

Th. W. Adorno 

 

 “Omwille van het menselijke, moet de onmenselijkheid van de kunst die van de 

wereld nog overtreffen.”  

Die overbekende, haast stuk geciteerde frase uit de slotparagraaf van Adorno’s 

studie over Schönberg, kan moeiteloos als motto fungeren bij Caligula van Albert 

Camus. Het hele toneelstuk baadt in een sfeer van verstikkende “onmenselijkheid”, die 

misschien alleen al daarom “die van de wereld nog overtreft”, omdat het stuk ons 

onwillekeurig met die wreedste  maar ook eenzaamste  aller keizers doet meevoelen. 

En waarom zetten we die troosteloze wreedheid op scène? “Omwille van het 

menselijke”. Met zo’n theater houden wij hoe dan ook het “humanum” hoog. Het 

woord ligt ons misschien niet meer, maar al bij al geloven wij dat een stuk als Caligula 

‘stichtend’ kan zijn. Als (post)moderne, geëmancipeerde, multiculturele, 

democratische kunstconsumenten moeten wij dat gezien hebben en zullen wij dit 

moeten blijven zien. Wil kunst nog iets te zeggen hebben, mag zij de ‘onmenselijke 

menselijkheid’ die wij zijn, niet uit de weg gaan. Zij moet die veeleer zo onverbloemd 

mogelijk in de kijker zetten. Of, zoals de jonge Claus al zei, kunst is ‘harde lyriek’ of is 

niet; zij staat ten dienste van een harde realiteit, of zij houdt beter op te bestaan.  

 

1. 

Maar staat de kunst niet altijd al in dienst van een harde realiteit, zij het dan die van de 

‘macht’, dit is van wie politiek de touwtjes in handen heeft? Kunst fungeert toch 

vanouds als reklamebord, propaganda, uitstraling, legitimatie voor de heersende klasse. 

Voor wie schreef Vergilius anders dan voor de propagandabonzen van Augustus? 

Waarom anders wilde Caligula voeling krijgen met kunst of benoemen vandaag 

minister-presidenten kunstenaars tot cultureel ambassadeur? Toch neemt dit niet weg 

dat een macht maar bestaat in zover zij macht is over iets. Zij is wezenlijk dwang, want 
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houdt een realiteit in bedwang die haar in principe tegenwerkt. Zowel het bruutste 

geweld als de schitterendste kunst passen in die dwangstrategie van de macht. Alleen 

impliceert dit tegelijk ook dat de kunst altijd de kant kan kiezen van wat zich aan de 

macht wil onttrekken. Zij kan zich steeds ook ten dienste stellen van die weerbarstige 

realiteit die door de macht in bedwang moet worden houden. Kunst kan juist dit soort 

realiteit aan de oppervlakte laten komen waartegenover de macht machteloos blijft. 

Adorno suggereert zelfs dat de kunst altijd op een of andere manier voor die laatste 

weg heeft gekozen
2
.  

 Daarom leeft de kunst voor hem onvermijdelijk “op gespannen voet met de 

verschrikking van de  geschiedenis” (ibid.). Want voor zover een macht de pretentie 

heeft in naam van zoiets als ‘de waarheid van de geschiedenis’ op te treden , is zij in 

Adorno’s ogen inderdaad de “verschrikking” zelf. Paradoxaal genoeg gaat zij er dan 

vanuit alle verschrikkingen de baas te kunnen en uit de wereld te zullen helpen. Een 

macht die dit fantasma voor waar neemt, vervalt binnen de kortste keren in de pure 

terreur. De werkelijkheid mag dan een dialectisch proces zijn, voor Adorno is die 

dialectiek onophefbaar negatief en radicaal open. Datgene waarop een macht boogt, is 

datgene wat een macht tegelijk openbreekt: een harde, ‘doodsprincipiële’ negatie.
3
 Als 

een tot kunst verheven “verschrikking” houdt Caligula onze wereld open en behoedt 

haar voor de reële verschrikking waarin zij zou vervallen als zij pretendeert het 

probleem ‘Caligula’ achter zich te hebben. 

 

2. 

Maar hebben wij Caligula niet inderdaad achter ons? Zo’n keizerlijke gek aan het 

hoofd van een staat is vandaag de dag toch gewoon niet meer denkbaar. Niet dat er 

geen politieke wreedheid meer zou zijn. Integendeel, mogelijks is het objectieve 

quantum “onmenselijkheid” op onze planeet zelfs nog gestegen. Maar nergens kan de 

macht zich nog uiten met het ongegeneerde genot dat Caligula aan de dag legde. Zelfs 

het meest wreedaardige regime houdt er vandaag de dag een goed uitgebouwd media-

apparaat op na om haar misdaden versluierd te houden. Geen bewind kan zich nog als 

pure soevereine terreur profileren. Sinds de opkomst van de moderne democratie heeft 

de macht zich minstens dat genot moeten ontzeggen. Caligula kon zijn genot nog 

openlijk in het gezicht van zijn senatoren slingeren en (vooral) ook daar nog eens 

onbeschaamd van genieten. Vandaag zou niemand zoiets dulden. 

 Waarom dan onze theaterscènes met een gruwel als Caligula vullen? Misschien 

wel om ons er nog eens aan te herinneren hoe nodig het wel was om met zo’n absoluut 

machtsgenot te breken. We kunnen de gruwel die daaruit voortvloeit maar best niet te 

gauw vergeten. Al blijft het de vraag of zo’n moraliserend antwoord wel afdoende is, 

toch houdt het ergens steek. Een politieke orde kan de macht maar beter niet in de 

handen leggen van één soevereine instantie. Onze moderne democratie (aldus Claude 

Lefort) heeft die gruwel die aan de macht kleeft mooi opgelost door de plaats van die 

macht structureel leeg te houden. Het volk mag dan de ware drager van zijn 

soevereiniteit zijn, als puntje bij paaltje komt en het zelf de macht in handen neemt, 

kan het enkel ‘stemmen’ en het democratisch stemritueel impliceert dat zijn stem 

meteen versplinterd raakt in wat allen elk apart, los van elkaar, in artificiële stemhokjes 

te horen geven. De macht die daar uit de bus komt, wordt bovendien enkel door (verre) 
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vertegenwoordigers uitgevoerd die onophoudelijk door verantwoording aan dat 

versplinterde volk gebonden blijven. Nergens en nooit is de macht ten volle bij 

zichzelf. Steeds blijft zij van binnenuit verdeeld onder streng onderscheiden instanties. 

In een democratie blijft de macht in laatste instantie machteloos ten aanzien van 

zichzelf en pas daarom kan zij ons wat ruimte en vrijheid garanderen. Hoe soeverein 

de macht van het volk ook is, een democratie laat niet toe dat die macht van haar 

soevereiniteit geniet. We hebben van Caligula  en van zijn absolutistische navolgers 

uit het begin van onze moderniteit   geleerd wat er gebeurt als een volkssoevereiniteit 

wordt gegarandeerd door iemand die er ten volle van kan genieten. Sindsdien houdt 

onze democratie de plaats van die soevereine macht leeg en gaat de macht elke 

openlijke band met alles wat naar genot ruikt bewust uit de weg.  

 Het is voor een democratische cultuur dan ook niet gek zich af en toe dat wrede 

beeld van een van zichzelf genietende macht voor ogen te houden om daarin nog eens 

goed te zien wat ze voortaan onmogelijk heeft gemaakt. Binnen een democratie kan de 

kunst zich daar zelfs op een speciale manier toe geroepen voelen en daarin eventueel 

haar sociale relevantie en legitimatie vinden. Ook de eerste democratie, die van 

Athene, hield eraan tragedies op te voeren die zich nog volledig afspeelden binnen de 

‘oude’ politieke orde die ze net had omvergeworpen.Op die manier bleef ze zich 

bewust van het precaire statuut van haar eigen autonoom ‘politieke’ orde en hoopte ze 

de vloeken afvurende godenwereld te bezweren die ze (amper) achter zich had gelaten.  

  

3. 

Maar moet onze kunst dat kwade genot van de macht nog wel bezweren? Moeten wij 

het nog zo nodig in herinnering brengen? Onze politieke orde wordt immers niet langer 

door mensen, maar door structuren of autonoom opererende systemen gedragen. Die 

systemen gaan niet op ‘ons’, dit is op onze soevereine wil, terug. Veeleer gaan ‘wij’ op 

die systemen terug, wat zoveel wil zeggen als dat onze soeverein geachte subjectieve 

wil een volstrekte illusie is. Net zoals wetenschap, recht, economie, privéleven en 

zovele andere domeinen, is sinds het aanbreken van de moderniteit ook de politiek een 

autonoom systeem geworden, met een geheel eigen wetmatigheid. Het is dan ook 

zinloos om binnen onze moderne, in diverse autonome systemen ‘uitgedifferentieerde’ 

maatschappij (Niklas Luhman) nog een wezenlijke band te veronderstellen tussen 

politiek  en persoonlijk genot. Caligula is een mooi toneelstuk, maar beweren dat het 

iets zegt over het probleem van onze moderne politieke macht, is schromelijk 

overdreven. Hoogstens zegt dit existentialistisch meesterwerkje iets over de onmacht 

van de individuele mens die worstelt met de illusie van zijn vrijheid. Dat het de 

paradoxen van die vrijheid in een politieke context situeert, is misschien enkel een 

exponent van het onvermogen van het existentialisme om de politiek te denken, juist 

omdat het veronderstelt dat die nog in de individuele menselijke vrijheid zou moeten 

zijn gefundeerd. Buiten Camus’ bedoelingen om, leert het stuk ons vooral het 

ongerijmde van die stelling. De politiek moet naar haar eigen wetmatigheden worden 

aangepakt. En daarbij hebben we Caligula’s anti-voorbeeld strikt genomen niet nodig, 

aangezien politiek toch niet teruggaat op wat een individueel subject daarmee 

voorheeft. Dat  subject is een illusie; politiek heeft enkel haar eigen systeem als 

draagvlak.  
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 Is Camus’ Caligula  of, ruimer, kunst tout court  daarom zinloos geworden? 

Niet zinlozer of zinvoller dan om het even welk ander systeem. Of iets al dan niet zin 

heeft, doet hier niet meer ter zake. Juist de autonomie van een systeem maakt dat het 

niet meer afhankelijk is van een of andere transcendente zin. Het draagt zijn zin in 

zichzelf. Dit wil alleen zeggen dat ook kunst hier als een autonoom opererend systeem 

moet worden gedacht. Binnen het heersend kunstsysteem wordt Caligula nog steeds 

als zodanig gepercipieerd. Uit die perceptie haalt het zijn hele (en enige) 

bestaansreden.  

 

4.  

Maar is een systeem wel zo autonoom? Natuurlijk, het werkt autonoom en de wetten 

van het ene systeem zijn niet terug te voeren tot die van een ander. Daarvoor is  de 

differentiëring van ons maatschappelijk leven te zeer een onomkeerbaar feit geworden. 

Maar is daarmee de kous af? Is ons weten omtrent kunst en politiek daarmee rond? 

Hebben we ze, juist door hun onderlinge autonomie in de verf te zetten, toch niet 

heimelijk op een zelfde noemer gebracht? Is hun verschil niet (dialectisch) 

‘aufgehoben’ in een alomvattend ‘systeem van systemen’? Hebben we op die manier 

toch niet een laatste (waarheidsloze) ‘waarheid’ over de politiek en kunst 

geformuleerd? Pretenderen we niet méér te weten dan onze reserve tegen het klassieke 

waarheidsdenken ons toestaat? 

 Adorno zou ons hier in ieder geval terugfluiten en aangeven hoe we heimelijk 

bezig zijn voedsel te geven aan wat hij de “verschrikking van de geschiedenis” noemt. 

En dit alleen al omdat we de “gespannen” verhouding
4
 tussen kunst en politiek (of 

welk ander systeem dan ook) zo mooi neutraliseren. Het is voor hem niet evident dat 

beide systemen, omdat ze radicaal verschillen van elkaar, ook zonder meer los van 

elkaar zouden gebeuren (geschieden, plaatsvinden). Integendeel, zo zou Adorno 

beweren, beide ‘gebeuren’ uitgerekend in de onophefbare spanning van hun onderlinge 

verschil. Juist hun onderlinge differentie maakt de motor uit van hun autonome 

wetmatigheid, reden waarom die niet eens en voorgoed vastligt maar ontegensprekelijk 

aan ‘geschiedenis’ onderhevig is. In elk moment waarop het systeem ‘geschiedt’, 

verschilt het reeds van ‘zichzelf’, en dit verschil als zodanig ontsnapt aan de greep van 

het systeem. Hoe autonoom het ook is, het is en blijft een door en door contingente 

grootheid en kan daarom op het gebeuren zelf van zijn eigen ‘plaatsvinden’ geen 

‘systematische’ vat krijgen. De plaats waar het systeem ‘gebeurt’ (dit is het 

‘hypokeimenon’, het ‘subiectum’, het ‘subject’, de ‘drager’) ontsnapt principieel aan de 

wetten waarvolgens het werkt. 

 Het is hier dat het genot van Caligula, juist als kunst-uiting, zijn politiek gewicht 

kent. Mutatis mutandis is het politiek ‘bedrijf’ in het Rome van de eerste eeuw als een 

autonoom systeem te beschouwen. Meer nog, de hele overgangsgeschiedenis van 

republiek naar keizerrijk is misschien wel te analyseren als de confrontatie van de 

republiek met zichzelf als autonoom systeem: de op vrije mensen gebaseerde politieke 

orde moest langzamerhand inzien dat haar systeem autonoom opereerde, los van de 

soevereine wil van de vrije burgers. Op die traumatische ervaring heeft men toen maar 

één antwoord kunnen verzinnen: een keizer installeren die de mythe hooghield dat het 

hele systeem nog in menselijke, vrije handen was. Maar juist omdat het hele systeem 
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op zichzelf functioneerde, restte de keizer maar één uitweg om zijn vrijheid te beleven: 

het pure genieten, dat hij slechts kon manifesteren door des te wreder de wetten die het 

systeem draaiende hielden, met de voeten te treden. 

 De keizer bekleedt de plaats waar het systeem als zodanig autonoom functioneert, 

maar op karikaturale wijze laat zijn perverse machtsgenot zien hoe juist die autonomie 

bij uitstek daar ‘geschiedt’ waar het systeem aan zichzelf ontsnapt en op een 

desastreuze wijze buiten de grenzen van zijn eigen wetmatigheid treedt. Het systeem 

geschiedt waar het van zichzelf verschilt: uitgerekend het excessieve genot van 

Caligula maakt het onophefbare van dit verschil duidelijk. Alleen had het toenmalig 

systeem geen politieke taal voor dit eigengereide verschil. Enkel in de literaire kunst 

van Suetonius kon het enigszins genoemd worden. En ‘kunst’ kan gerust worden 

gelezen in de strikt hegeliaanse zin die Adorno daaraan geeft: een objectieve, maar nog 

niet tot begrip gekomen “verschijning” van de “zaak zelf”.
5
 Dit is wat Suetonius’ 

schriftuur tegelijk zo fascinerend en onbegrijpelijk maakt. Hij zet mooi alle elementen 

op een rijtje als wilde hij zijn uitgebouwde politieke analyse laten uitgaan van een 

goedgevuld dossier, maar geen trek van zijn pen wijst erop dat hij er ook maar aan 

denkt dit dossier te analyseren. Dit maakt van die opsommingen van feiten, kennelijk 

zonder de bekommernis ze te willen begrijpen, iets bijzonder unheimlichs. Alsof iets 

van die wreedheid van de keizers op Suetonius’ eigen schriftuur overslaat. Alsof zijn 

literaire werk een verstilde, in zichzelf opgehouden kramp van “onmenselijkheid” is, 

die “die van de wereld nog overtref[t]”. En ook bij hem om geen andere reden dan 

“omwille van het menselijke”. 

 

5.  

Maar wat heeft een genot als dat van Caligula nog met ons te maken? Wat valt daar 

vandaag nog in te zien of te lezen, nu wij dit politiek systeem van het Romeins 

imperium wel begrijpen en er in onze moderne democratie een valabel alternatief voor 

gevonden hebben?  

 We hebben inderdaad begrepen hoe de soevereine macht van de keizer het 

eigenlijke ‘subject’ (de ‘drager’) van de macht vormde, dit wil zeggen de plaats (het 

‘grondvlak’, het ‘platform’) waar het politieke systeem ‘plaatsvond’. Ondertussen is 

dat ‘subject’ echter grondig gemodificeerd, want gedemocratiseerd. De ‘drager’ van de 

politieke macht is nu de soevereine wil van het volk zelf. Alleen is de plaats waar die 

soevereine volkswil ‘geschiedt’, al even buitenissig en excessief als die waar ook de 

Romeinse imperiale ‘democratie’ plaatsvond. Het is het punt waar een democratie 

verschil maakt met zichzelf en zich dus, in de geste zelf die haar telkens weer sticht, op 

het spel zet. Het punt van waaruit een democratie beleefd wordt en waar over haar 

beslist wordt, situeert zich buiten haar en onttrekt zich aan de wetmatigheid die haar 

constitueert. Als systeem dat onze vrijheid garandeert, beleven wij dat systeem van 

buitenaf, vanuit een ‘vrijheid’ die zich juist aan het systeem onttrekt.  

 De ‘vrijheid’ waarop onze hele politieke cultuur  en onze cultuur tout court  is 

gestoeld, moet dus gedacht worden als genot, een essentieel excessief genot waarvoor 

dat van Caligula als paradigma kan gelden. ‘Vrijheid’ is dat excessieve, transgressieve 

punt dat nergens thuishoort, waar alles wat iets tot een ‘huis’ maakt, soeverein 
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veronachtzaamd of  tenietgedaan wordt, waar alles alleen nog dient om verbruikt, 

verspild te worden in een genot dat nergens nog aan is gebonden. 

 Dit ‘vrijheidsidee’ is bijzonder nieuw, als men bedenkt hoe vrijheid tot op heden 

altijd is gedacht als iets wat de aspiraties van de mens pas ten volle kan vervullen. Het 

hele emancipatorische denken van de laatste eeuwen heeft in de vrijheid altijd de 

ultieme eindbestemming van de geschiedenis gezien. De ‘vrijheid’ die hier verschijnt, 

situeert zich evenwel voorbij elke emancipatorische logica, voorbij elke teleologische 

gerichtheid op het realiseren van het goede. Eerder dan als het hoogste goede, 

verschijnt de ‘vrijheid’ hier als wat het goede verspilt en tot object van een puur 

(versta: vernietigend) genot maakt. ‘Vrijheid’ staat voortaan voor dat onmogelijke, 

negatieve, onleefbare punt waar ik buiten alles sta, ook buiten wat ik zelf realiseer, 

maar van waaruit ik niettemin mijzelf en mijn wereld beleef. Dat mij vanuit dat 

dodelijk punt toch een leven is beschoren, komt omdat ik het onmiddellijk verdring en 

met allerlei fantasma’s en idealismen toedek. In die zin legt Caligula het punt bloot 

wat wij noodzakelijk verdrongen houden en dat wel degelijk onze vrijheid betreft en 

niet louter die van de antieke mens uit het begin van onze tijdrekening. De 

existentialistische auteur Albert Camus heeft het in zijn Caligula wel degelijk over de 

onmogelijke, onleefbare en ronduit dodelijke vrijheid van waaruit de moderne mens 

leeft.  

 Dat dit punt wordt blootgelegd, is zonder meer van cruciaal belang. Onze hele 

beeldcultuur is te beschouwen als één gigantisch uitgebouwde strategie om dat punt te 

verdonkeremanen, en wel op een bijzonder listige manier. De beelden waardoor wij 

ons dagelijks laten overspoelen, brengen ons immers telkens weer buiten onszelf. Ze 

tillen ons boven onszelf uit, maar niet zozeer om ons te confronteren met de nietigheid 

van dat dodelijk soevereine punt dat zich daar bevindt (en van waaruit wij onbewust 

ageren), als wel om ons voor te houden dat daar onze ware bestemming ligt. Ze sluiten 

ons op in een idealisme dat zijn eigen doodsprincipe (versta zijn eigen genot) 

verdonkeremaant en daarom alleen maar gevaarlijker maakt. Ze houden ons, in naam 

van de democratie, een beeld voor van een zelfstandige, los van de (democratische) 

politiek staande autonome burger en verdonkeremanen de transgressieve logica die 

achter die geste zit. Het nefaste aan die beelden ligt in hun inherente neiging hun eigen 

beeldkarakter te negeren. Daarin juist ligt het constante gevaar waaraan onze 

democratie wordt blootgesteld. Die geschiedt vanuit een excessief punt, vanuit een 

beeld waarin alle verschil tussen de mens en de samenleving (en tussen de mens en 

zichzelf) als opgeheven wordt voorgeschoteld, terwijl dit verschil juist door het beeld 

wordt geïnstalleerd.6   

 Het is hier dat de kunst het beeld tegen zijn eigen miskenningsstrategie in 

bescherming moet nemen. In de kunst wordt de zelfontkennende logica van het beeld 

even opgehouden en geeft het de plaats bloot van waaruit het op de mens afkomt. Pas 

daarin kan de mens de plaats herkennen van waaruit hij zichzelf en zijn wereld 

benadert: dat dode punt, dat punt waarop Caligula opereert en met ondraaglijke 

helderheid de contouren ervan aangeeft.  
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