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Er was eens een gemeenschap van schurken,  
dit wil zeggen het waren geen schurken,  

maar gewone mensen. Zij bleven elkaar altijd trouw. 
[Franz Kafka] 

 
She could have kept her vulnerability to herself, but she had 

elected to give herself up to him at random. As … Yes … a gift. 
“Generous, very generous” thought Tom. 

[Prologue, Off-screen voice] 
 
Dit zegt de Heer van de machten: "[…] Ruk dus uit en sla de Amalekieten 
neer en wijd alles wat hun toebehoort aan de vernietiging; spaar hen niet, 

maar dood iedereen, mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, 
runderen en schapen, kamelen en ezels.'  

[1 Samuel 15, 2-3] 

 
1. ‘Iets’ als een gift 

 

Mensen die samenleven, hebben iets met elkaar. Ze hoeven daarvoor nog geen koppel, familie 

of clan te vormen. Ook als ze toevallig op dezelfde plek wonen en een dorp of een wijk 

vormen, ontstaat algauw ‘iets’ onnoembaars dat ze gewild of ongewild met elkaar gaan delen. 

Neen, niet een of ander groots idee of project, geen verheven waarde waar moraalridders zo 

zwaarwichtig over doen, maar iets onbestemd en op het eerste gezicht nauwelijks merkbaar. 

Iets dat er ook is als ze elkaar uit haat en nijd het licht in de ogen niet gunnen. Ook dan is er 

iets dat hen bindt, al weet niemand precies wat dat dan wel is. En wanneer dat ‘iets’ bij 

momenten helemaal weg lijkt, is er altijd wel een onverlaat die hen er weer aan herinnert. Een 

wakkere dwaas stelt dan de vraag of er niet ‘iets’ is dat hen méér bijeenhoudt dan ze denken – 

en dat ze dat ‘iets’ wat meer tot zijn recht zouden moeten laten komen: daar zou de hele 

gemeenschap alleen maar beter bij varen.  

 Zo’n wakkere dwaas is Tom in Dogville, het kleine (fictieve) dorpje aan de voet van 

de Rocky Mountains waar de nieuwste film van Lars von Trier ons heenbrengt. We zijn in de 

vroege jaren dertig, in volle ‘depressie’. Niemand heeft het breed, en ieder tracht zo goed als 

het gaat in te dommelen in de dagelijkse sleur van kommer en kwel. Alleen Tom (Paul 

Bettany) heeft het breed genoeg om ook nog eens over het gemis van Dogville zelf te 

                                                 
1 Verscheen in: in: Sjef Houppermans, Marc De Kesel, Peter Verstraten (red.) (2006), Scènes uit een huwelijk. 
Psychoanalyse & Film, Amsterdam: Dutch University Press, p. 93-111. Voor een iets kortere versie van dit 
essay, zie De Witte Raaf 107 (2004): 11-15. 
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mijmeren. Wekelijks krijgt hij het gedaan dat zijn dorpsgenoten tegen hun zin in het “mission 

house” samenkomen, alwaar hij ze keer op keer weer de les spelt dat ze als dorp, als 

gemeenschap, iets missen. Dat ze aan “morele herbewapening” toe zijn. Dat ze aan iets toe 

zijn dat grootser en waarachtiger is dan de gesmoorde rust die er nu heerst. “De mensen van 

Dogville kunnen niet aannemen dat wat ze echt nodig hebben, iets is om aan te nemen, iets 

tastbaars, iets als een gift”, zo laat Tom zich in de “proloog” van de  film, tijdens een gesprek 

met zijn dagelijkse schaakvriend, ontvallen.2 We hebben “een gift” nodig: dát zou ons dorp 

doen herleven. Het zou ons iets geven om voor te leven. Een waar godsgeschenk zou het zijn.  

 En jawel, Tom krijgt zijn gift. Een giftig geschenk, zo lijken de geweerschoten toch te 

suggereren die hij, even na dat gesprek, in het verre, avondlijke dal hoort knallen. Maar zo ver 

reiken zijn mijmeringen op dat ogenblik nog niet, want meteen wordt zijn aandacht afgeleid 

door het geblaf van Mozes, één van Dogvilles honden. Die houdt bij de oude mijn aan de rand 

van het dorp een onbekende in bedwang: een bloedmooi meisje, kennelijk op de vlucht voor 

dat wapengeweld en van plan de doodlopende weg naar de bergen in te slaan. Ziedaar het 

‘geschenk’ dat Dogville zo nodig heeft! Zo moet Tom onmiddellijk gedacht hebben, want hij 

weet de vluchtelinge die nacht in het dorp te houden, en als hij vervolgens ook nog het hele 

dorp achter zijn plannen krijgt, mag de voortvluchtige zich daar nog wel langer voor haar 

achtervolgers veilig weten.  

En inderdaad, Grace (Nicole Kidman) – want zo noemt de “beautiful fugitive” – blijkt 

algauw een waar geschenk te zijn, voor Tom en voor de gehele dorpsgemeenschap. Een gift 

die letterlijk alles zal geven en in die hoedanigheid ook ten volle zal worden genomen. Een 

‘gift’ in alle betekenissen van het woord. Bijvoorbeeld ook in deze: zelf vluchtelingen, 

gestrand op hun weg naar de Far West en overgeleverd aan de gastvrijheid van andere 

gestrande vluchtelingen, krijgen de inwoners van Dogville dankzij Grace de kans nog eens te 

beleven wat hen tot de gemeenschap heeft gemaakt die ze nu vormen: dat ze elkaar gegeven 

zijn, dat ze elkaar te nemen hebben, dat ze voor elkaar het probleem zijn die de gemeenschap 

maakt tot wat ze is. Tijdens de luttele drie seizoenen die Grace in Dogville toeft, bekleedt zij 

de positie van dat ‘iets’ waarrond een gemeenschap draait: dit heerlijke probleem dat een 

gemeenschap het gevoel geeft ergens voor – en ergens van – te leven. Heerlijk, maar tegelijk 

onnoemelijk problematisch, niet zozeer omwille van wat dat ‘iets’ is, maar omwille van het 

                                                 
2 “TOM [tegen zijn schaakvriend die hem voor de zoveelste keer vraagt waarvoor die bijeenkomsten nu eigenlijk 
goed zijn]: “mmh … I don’t know. See if the people of Dogville have a problem with the acceptance. What they 
really need is something for them to accept, something tangible, like a gift” (scène 1).  
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feit dat het gegeven is. Zich schenkend aan het dorp, zadelt ze het op met de inherente 

dubbelzinnigheid van haar ‘gift’, tegelijk gratuit én giftig.  

Dogville is het verhaal van een moderne gemeenschap die worstelt met wat zij precies 

omwille van haar moderniteit niet langer adequaat benoemd krijgt: een ‘gift’ waarop zij 

weliswaar niet langer kan zeggen te stoelen, maar waardoor ze niettemin voortdurend 

verstoord en ontregeld wordt. Het is dan ook het verhaal van een gemeenschap die aan haar 

onvermogen om met die gift om te gaan te gronde gaat. In die zin kan je Dogville een 

‘theoretische’ film noemen, in de letterlijke zin van het woord (‘theorein’ in het Grieks 

betekent zien): een film die iets heeft ‘gezien’ en daarom een inzicht, een stelling, een 

theorema naar voren brengt. Niet toevallig heeft von Trier elk filmrealisme rigoureus 

weggelaten. De camera voert ons niet binnen in een ‘reële’, maar in een ‘echte’, wat hier 

zeggen fictieve, ‘theoretische’ scène: de monotonie van één enkel toneelvlak waarop zonder 

uitzondering alle scènes zich afspelen en waarvan het decor vooral opvalt door afwezigheid. 

Het stelt – eenvoudiger kan niet – het dorp voor: een straat, huizen, tuintjes, zitbank. Alleen is 

enkel de plattegrond van het dorp te zien en doen de personages verder alsof ze zich achter 

echte muren schuilhouden. Voor de toeschouwer is op elk moment alles en iedereen zichtbaar. 

Nooit zag ik zo’n door duizend muren ingesloten gemeenschap.  

Wie de lijnen volgt die het scenario met de trefzekerheid van een logische 

bewijsvoering uitzet, wie net als het cinematografisch procédé de juiste afstandelijkheid weet 

aan te houden, komt langzaam maar zeker dichter bij dat  ‘iets’ waarvoor en waarvan die 

gemeenschap gaat leven zodra ze Grace in haar midden neemt en dat die gemeenschap 

tegelijk in de richting van haar (zelf)vernietiging jaagt.  

 

2. Vrijheid versus gift 

 

Grace komt helemaal van buiten. Ze komt uit het maffiamilieu, en is ook daar voor op de 

vlucht. Als Tom, op het moment dat hij Grace voor het eerst treft, zo’n typisch zwarte wagen 

met geblindeerde ramen het dorp ziet inrijden, heeft hij dat meteen door. ‘Nee, niemand 

gezien; trouwens, Mozes had anders wel geblaft. Dank voor het kaartje, ik zal bellen als ik 

iemand vreemd merk hier’. Zo stuurt Tom de maffiosi onverrichter zake weer weg en 

ontsnapt Grace, die zich verscholen hield in de afgedankte mijn van het dorp, aan hun greep. 

Voor even toch, want algauw doet de maffia waar zij zo goed in is: ze laat haar klussen door 

de officiële instanties klaren. Overal, ook in Dogville, verschijnen affiches met daarop haar 
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foto en haar naam: ze wordt nu publiekelijk gezocht en de prijs die boven haar kop prijkt is 

meer dan bekoorlijk. Ook voor “de goede mensen” van Dogville, zo zal blijken.  

Van dit ogenblik af staat Grace echt overal buiten. Buiten de wet én buiten wat buiten 

de wet ligt. Wet noch misdaad beschermen haar nog. Ze is vogelvrij verklaard en daarom 

gratis geworden. Nu kan je letterlijk met haar doen wat je maar wil. Exacter: je kunt met haar 

alleen maar doen wat je maar wil. Het is niet langer mogelijk voor haar iets te doen omdat dit 

om een of andere reden zou moeten. Met ‘moeten’ en met ‘wet’ heeft ze geen uitstaans meer. 

Nu ze vogelvrij is, kan je enkel nog in absolute vrijheid met haar omgaan. En zijzelf bestaat 

nog slechts voor ze zover aan je absolute vrijheid is uitgeleverd. Voor zover ze je ‘gratis’ 

gegeven is. 

Zij is dus in de meest letterlijke zin alleen nog ‘gift’. Niemand heeft om haar gevraagd, 

ze is door niemand verwacht, alle contacten met waar ze vandaan komt zijn verbroken. Vanuit 

dat ‘niets’ geeft ze zich aan Dogville en hoopt ze dat het dorp haar neemt, ontvangt, opvangt. 

En dit betekent vooral dat het dorp haar met het volste recht ook niet kan opvangen. Of haar 

kan ‘nemen’ om haar te misbruiken, uit te buiten, te verkrachten. Maar ook als het dorp dat 

niet doet en haar ‘gift’ op een positieve, humane manier ontvangt, ook wanneer iedereen zich 

de nieuwe warmte die zij in het verkilde dorpsleven binnenbrengt laat welgevallen, ook dan 

zullen ze dat enkel doen omdat hen dat zint. Omdat hun grillige soevereine wil daar behagen 

in schept, en nergens anders om.  

Aan de ene kant is er de absolute soevereine vrijheid van hen die kunnen doen en 

laten, geven en nemen wat ze maar willen. Aan de andere kant is er de absolute 

onderdanigheid van de gift: Grace die zich alleen kan ‘geven’ en enkel bestaat bij gratie van 

hen die haar gift aannemen. Natuurlijk pogen beide partijen die kloof wat te verzachten door 

in een min of meer economische relatie te installeren. Voor wat de ene geeft, tracht de ander 

iets terug te geven. Maar verschil tussen Dogvilles vrijheid en Graces onderdanigheid wordt 

er alleen maar scherper en grotesker door. En toch heeft de film niets grotesk. Daarvoor 

stevent alles te duidelijk af op een volstrekt unheimliche omkering van dit verschil. Aan het 

eind van het verhaal herkent de soevereine vrijheid plots zichzelf in de afzichtelijke 

onderdanigheid van een zichzelf wegschenkende Grace. En de tot ‘hondin van het dorp’ 

gereduceerde Grace neemt, omgekeerd, een beslissing die soevereiner is dan de vrijheid 

waaronder ze zo geleden heeft. Het wordt algauw duidelijk dat dit voor geen van de beide 

partijen goed kan aflopen. 

 

3. Geven geeft vrijheid  
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Dogville serveert ons een dorp in de Far West waar van de vrije pioniersmentaliteit die er ooit 

moet hebben geheerst, nog weinig te merken is. Daarvoor laat de tijd zich te zeer van zijn 

donkerste kant zien. De crash van 1929 heeft ook daar Amerika’s droom van een vrije 

samenleving een pijnlijke deuk gegeven. ‘Vrij’ is in elk geval niet het meest geschikte woord 

om uit te drukken hoe de mensen zich in Dogville voelen. Armoede, verveling, allerlei 

geschreven en ongeschreven regels hebben het leven er saai en bekrompen gemaakt. Maar 

wanneer een radeloze Grace door puur toeval aan de poorten van die gemeenschap klopt, 

komt iets van de vrijheid van weleer opnieuw manifest aan de oppervlakte te liggen. De regels 

en gewoontes waarin de gemeenschap gevangen zit, worden plots teruggeworpen op hun 

grondslag: vrijheid. 

Want, inderdaad, ondanks alle regels en gewoontes – en misschien wel ook juist 

dankzij hen – is Dogville nog steeds de vrije gemeenschap de ze altijd al is geweest. Het geval 

Grace plaatst dat alleen opnieuw op de agenda. Dit is haar eerste ‘gift’: Dogvilles hernieuwde 

besef dat het vrij is. Dat het meer bepaald vrij is om iemand ofwel bij zich toe te laten ofwel te 

weigeren. Het staat er iedereen vrij om al dan niet gastvrij te zijn, om al dan niet een door 

dood en noodlot bedreigde wildvreemde dame een nieuw leven te gunnen. Vrij te geven en te 

nemen, of dat niet te doen. De vogelvrije vluchtelinge werpt het dorp terug op zichzelf als op 

zijn vrijheid.  

Grace beseft dit zo mogelijk nog eerder dan de mensen uit Dogville zelf. Net zoals ze 

ook meteen doorheeft dat, als je iets krijgt, je iets moet teruggeven; dat gastvrijheid weliswaar 

gratis is, maar dat je er precies daarom meer moet voor teruggeven dan wanneer je er voor 

zou moeten betalen. En ook als je je gastheren met tegengiften overlaadt, staat het hen nog 

altijd vrij om daarmee te doen wat ze willen, bijvoorbeeld ze te weigeren.  

Dit moet Grace hebben gedacht tijdens haar eerste conversatie met Tom. Als die haar 

de mogelijkheid voorhoudt zich in Dogville schuil te houden, repliceert ze meteen dat de 

mensen haar niet zouden aanvaarden. “Ik heb [immers] niets om hen terug te geven”, zegt ze 

beslist.3 Zedenmeester Tom, op dat moment al helemaal verliefd op die mooie vluchtelinge, 

ziet daarin alleen een zoveelste “illustratie” voor het “probleem” dat Dogville maar niet onder 

ogen wil zien: dat het dorp nog moet leren wat “acceptance” is: wat het is om te aanvaarden, 

om aan te nemen. Wat het is om een gift te krijgen.4  

                                                 
3 “GRACE: But I have nothing to offer them in return” (scène 3). 
4 “And Tom had launched himself fearlessly into his endeavour to illustrate the human problem: to receive”, 
aldus de off-screen stem aan het begin van scène 4. Of, tijdens de meeting waar Grace voor het eerst aan de orde 
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Wanneer het verzamelde dorp een eerste keer het ‘geval Grace’ te bespreken krijgt en 

beslist om haar een proeftijd van twee weken te geven (kwestie om na te kunnen gaan of ze 

even betrouwbaar is als mooi), is Grace, hoewel op dat moment van haar kant allesbehalve 

verliefd, Toms beste volgeling. Ze beseft maar al te goed dat zij alles in het werk moet stellen 

om Dogville tot “acceptance” te verleiden, om elk van die mensen zover te brengen dat ze, 

ondanks hun weigerende houding, toch iets van haar aannemen. Zij, die in haar hele leven nog 

geen dag gewerkt heeft, gaat op Toms suggestie bij iedereen in het dorp langs met de vraag of 

ze niet een of ander karweitje voor haar hebben. Ze zou even op Vera’s kinderen kunnen 

passen, bijspringen in de boomgaard van Chuck, een bezoekje brengen bij Jack McKay, de 

blinde die hardnekkig doet alsof hij dat helemaal niet is, en zovele andere kleine klusjes die 

hun het leven aangenamer en lichter zouden maken. Hoewel Grace van elk van hen te horen 

krijgt dat vooral anderen hulp kunnen gebruiken en er tenslotte dus niemand is waarbij ze haar 

werklust kwijt kan, gaat het tij toch algauw keren. Binnen de kortste keren heeft ze in elk huis 

van het dorp dagelijks wel iets om handen.  

Twee weken later stemt de voltallige ‘meeting’ unaniem dat ze mag blijven. Ook 

mensen die haar niet gunstig gezind waren, nukkige Chuck bijvoorbeeld, hebben ja gestemd. 

Jawel, ze betekent iets voor het dorp. Dat gevoel was haar trouwens al te beurt gevallen even 

vóór de beslissende meeting, toen ze haar spullen verzamelde voor het geval ze Dogville zou 

moeten verlaten. Toen vond ze, verborgen in haar bagage, tal van kleine attentvolle 

geschenkjes die haar van pas zouden komen op haar eventuele tocht verder. “Grace had zich 

blootgegeven aan het dorp en dat had geantwoord met een grote gift: met vrienden”, aldus de 

rake typering van de off-screen stem.5  

 Dat gevoel wordt in de tijd die volgt alleen maar bevestigd. Iedereen in Dogville is 

gelukkig dat ze nu een van hen is geworden. Ze werkt haar dagelijkse taakjes met nog meer 

voldoening af en krijgt er voortaan zelfs een kleine vergoeding voor. Ook wanneer de politie 

uit de stad langskomt om een affiche met haar foto op te hangen waarop staat dat ze wordt 

gezocht, kan dit het geluk van Dogville – en dus ook dat van Grace –  niet verstoren. Het feest 

van de vierde juli draait uit op een publieke lofbetuiging aan haar adres. “Je hebt van Dogville 

een fantastische plaats om te leven gemaakt”, verklaart de blinde McKay (Ben Gazarra) 

plechtig in zijn jaarlijkse speech, die hij nu voor het eerst houdt zonder het obligate papiertje 

in zijn hand waarvan hij vroeger veinsde zijn toespraak af te lezen. Het is ook de dag waarop 

                                                                                                                                                         
is en Tom, even voor hij haar onaangekondigd introduceert, zegt: “But the whole country would be better served 
with a greater attitude of openness and acceptance” (scène 4).  
5 “Grace had bared her throat to the town and it had responded with a great gift: with friends.” (scène 14). 
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Tom haar eindelijk zijn liefde verklaart, een liefde, zo zegt ze, die zij graag met de hare zal 

beantwoorden.  

 

4. Vrijheid ‘neemt’ wat ze krijgt 

  

Maar dit is ook de dag waarop het tij opnieuw keert. Nog tijdens McKay’s speech moet Grace 

alweer even de afgedankte mijn in. Een agent komt de weg naar het dorp opgereden om een 

nieuwe affiche op te hangen. Ook dit keer betreft het Grace, maar nu staat erop vermeld dat ze 

wordt gezocht in verband met een reeks bankovervallen. ‘Wanneer?’ vraagt Tom. ‘O, amper 

een paar weken terug’ antwoordt de agent. Meteen weet het verzamelde dorp dat de 

beschuldiging op de affiche zonder meer vals is. Maar de balans tussen Grace en Dogville is 

van dit ogenblik af definitief uit evenwicht. Al laat niemand iets merken, ’s anderendaags al 

kan Grace er niet meer omheen. Alsof de mensen zichzelf schuldig voelen omdat ze met een 

beschuldigde moeten omgaan.6 Dat de beschuldigingen verder totaal uit de lucht gegrepen 

zijn, verandert daar weinig of niets aan. Natuurlijk weet iedereen dat de wet hier in de fout 

gaat, maar wet is wet, en wie die niet volgt doet nu eenmaal fout. 

 Het is alweer Tom die een oplossing in petto heeft: een verstoorde balans vraagt om 

een “tegenbalans”; het kan maar zo makkelijk zijn. Je moet jouw antwoord op hún gift – jouw 

tegengift – alleen maar wat intensiveren en verhogen, zo leert meester Tom. Wat in concreto 

neerkomt op: harder en langer werken voor minder geld. De stugge Chuck (Stellan 

Skarsgård7), diegene die het laatst over de brug kwam toen ze in het mission house over Grace 

moesten stemmen, zit dichter bij de waarheid. Zo blijkt uit een naar haar zin wat al te intieme 

conversatie met hem in zijn boomgaard. ‘Grace, zo zegt Chuck ongeveer, je bent in Dogville 

de enige die zich voor mijn appels en mijn boomgaard echt interesseert, jij bent de enige die 

mij apprecieert en mij iets geeft om voor te leven, maar waarom geef je niet echt om mij, 

waarom gééf je je niet aan mij?’ ‘Waarom laat je je niet eens nemen?’ vraagt hij haar net niet 

letterlijk, maar zij begrijpt hem daarin maar al te goed en beseft meteen ook dat ze hem zijn 

erotische avances alleen kan vergeven. Exacter: zij zou hém om vergeving moeten vragen 

voor het feit dat ze hem dat euvel wilde duiden.8  

                                                 
6 “Well, they couldn’t really argue that anything had changed. But by not telling the police they felt they were 
committing a crime themselves”, vertelt Grace aan Tom de avond van haar eerste werkdag na het feest (scène 
21). 
7 Speelde Jan, de mannelijke hoofdrol in Braking the waves. 
8 “You’ve really been alone up here, haven’t you? You haven’t had anyone to comfort you and I should ask you 
for forgiveness … Still friends?” (scène 23). 
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De macabere keerzijde van Graces nobele vergevingsgezindheid zal later nog blijken, 

maar ondertussen heeft Chucks gedachtegang wel de kern van de hele tragedie blootgelegd: 

Grace mag de gemeenschap nog zoveel hebben gegeven (zoals Tom niet ophoudt te 

herhalen9), in de ogen van Chuck heeft ze juist niet voldoende gegeven. Met haar is het leven 

voor iedereen een stuk aangenamer geworden; haar ‘gift’ maakte van Dogville opnieuw een 

fantastische plaats om te leven. Dat wel. Maar ze geeft zichzelf niet. Die affiche en de ‘wet’ 

die achter die affiche schuilgaat, hebben gelijk: Grace staat buiten de wet en zal altijd ‘iemand 

van buiten’ blijven. Ondanks de schijn van het tegendeel, geeft ze zichzelf niet aan Dogville. 

Met haar “albasten handen” is en blijft ze anders dan wij. Alsof ze niet getekend is door de 

wet waaronder wij, nukkig of niet, met het leven een deal moeten sluiten, een deal die altijd 

krommer en gemener is dan ons lief is. Ze geeft ons alles, zij is één en al gift, en lijkt zelf van 

alle eigenbelang bevrijd. Maar waarom geeft ze dan nooit eens zichzelf ? Waarom onttrekt ze 

zichzelf aan die niet-aflatende stroom giften waarmee ze ons verwendt en verleidt? Waarom 

krijgen we haar zelf niet? Wel dan, als we haar niet krijgen, zullen we haar moeten ‘nemen’. 

We hebben geen andere keus dan haar te grijpen, ons desnoods aan haar te vergrijpen.  

Dit is wat Chuck in zijn erotische verwarring op dat moment ‘denkt’. Zonder het met 

zoveel woorden te zeggen, schreeuwt zijn hele houding dat uit. En dit is tenslotte wat Grace 

graag vergeeft. Exacter: ze beseft dat ze hém zou moeten vragen háár te vergeven omdat ze 

hem dit had willen aanwrijven. 

Op zijn manier, en zonder directe referentie aan erotiek, heeft ook de kleine Jason 

(Miles Purinton) dit alles door. Hij is het even venijnige als intelligente zoontje uit de 

zevenkoppige kroost van Chuck en Vera (Patricia Clarkson) en hij begrijpt al verduiveld goed 

dat Grace, als tegengift voor de haar geboden gastvrijheid, Dogville alleen maar goeds kan 

teruggeven. Combineer dat met een moeder waarvan hij weet dat ze elke vorm van fysisch 

geweld in de opvoeding verafschuwt (al was het maar omdat ze vooral de gewelddadigheid 

van haar man verafschuwt), en je hebt het recept voor Jasons ‘infantiel sadisme’. 

Onophoudelijk wil de kwajongen dat Grace hem bij haar op de schoot neemt, en even 

onophoudelijk probeert hij haar door zijn stoute gedrag het bloed onder de nagels te tergen 

zodat zij hem – zo hoopt hij – voor straf een pak slaag moet geven. ‘Ik mag toch doen wat ik 

wil bij jou, want als jij me slaat, vertel ik het mijn moeder en raak je haar waardering en die 

                                                 
9 Zoals bijvoorbeeld in de daaropvolgende scène, wanneer Grace zich bij hem beklaagt dat de mensen van 
Dogville al te veeleisend worden en dat nu ook anderen, in casu de blinde McKay, erotische avances maken. 
Ach, zegt Tom, “I think you’re doing a wonderful job. You give us so much. What Mr. McKay said [in zijn 4th of 
July-speech], right on the button … right on the button.” “He tried to put his hand on my knee today” repliceert 
Grace meteen, waarop Tom antwoordt: “Oh, he is blind, after all. Probably an accident.”. 
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van het hele dorp kwijt, en dan komt de politie je wel halen’, zo schaamt hij zich niet Grace in 

het gezicht te slingeren tijdens één van haar vele babysit-uren bij de Chucks. Waarna hij doet 

wat Grace, in Vera’s naam, alleen maar kan bestraffen: hij schudt gevaarlijk aan de wieg van 

Achilles, de jongste trots van het gezin. ‘Sla mij, toe sla mij’, zegt hij, ‘je hoort me een klap te 

geven, want ik ben stout’. ‘Trouwens – ultieme list van Jason – als je me geen klap geeft, 

vertel ik mamma toch lekker dat je me geslagen hebt en ik weet zeker dat ze het voor mij 

opneemt en dat jij de kop van jut bent.’ Jason kan Grace niet ‘nemen’ zoals zijn papa dat zou 

willen, maar het kleine ettertje draait met het oog op een zelfde resultaat listig de rollen om: 

‘neem mij, sist hij, en je bent genomen; vergrijp je aan mij, en ik ben het die jou liggen heb’. 

Grace, radeloos, ziet geen uitweg en geeft Jason het gevraagde pak voor zijn broek. 

 Hij vraagt nog of hij nu niet in de hoek moet, maar daar komt zijn vader al binnen die 

hem meteen de deur wijst. Chuck, nukkig en verward zoals altijd, vertelt Grace dat hij zo-

even nog vergat het dorp te verwittigen, dat de politie dus nu al in het dorp is, dat hij ze op 

een vreemd kledingstuk dat in de bossen lag gewezen heeft, maar dat hij dat zelf heeft 

meegenomen, ja, dit is het hier, het is het jouwe, je initialen staan erin, maar hij kan de flikken 

ook Toms hoed geven, want die was ook verloren gewaaid in het bos; nee, ze moet er maar 

niet aan denken om nu weg te lopen of te schreeuwen, hij kan het ook niet helpen dat zij zo 

listig was hem het gevoel te geven (eindelijk) iemand te zijn, en al bij al is het háár fout dat hij 

nu zo’n nood heeft aan respect van haar kant10…: Chucks delirant, maar daarom niet minder 

secuur in elkaar gepuzzeld vertoog legt zich als in een wurggreep rond Grace en eindigt in de 

intrieste brutaliteit van een verkrachting. Waarna Chuck haar op de vloer van zijn eigen huis 

achterlaat om de politie, die inderdaad in het dorp is, met een smoesje terug wandelen te 

sturen.   

 Van dan af gaat het voor Grace van kwaad naar erger. Chucks verkrachting wordt 

algauw de eerste in een hele reeks, Jasons klacht (‘jawel, ze heeft me geslagen’) verknalt het 

voor Grace bij Vera, en zet meteen de toon voor heel Dogville. En wanneer iemand toevallig 

Chuck op heterdaad betrapt terwijl hij zich in zijn boomgaard aan Grace vergrijpt, legt Vera, 

die dit ter ore komt, meteen de volle schuld bij Grace: hoe bestaat ze het haar stugge maar 

ingoede Chuck zo schandelijk te verleiden.  

Uiteindelijk vat Grace het plan op om het dorp heimelijk te ontvluchten. Ze vindt Ben 

(Željko Ivanek), de trucker, bereid om haar in zijn laadbak te verbergen. Niet zonder betaling 

                                                 
10 “It wasn’t me who wanted you here. You are far too beautiful and frail for this place. You tricked me into 
feeling that I meant something to you. It’s your own damn fault I need your respect, Grace.”, zo zegt Chuck 
tegen een radeloze Grace (scène 25). 
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weliswaar, en daar springt dan weer die goede Tom voor in die haar het geld leent – geld dat 

hij, zo zegt hij althans, op zijn beurt van zijn vader kon lenen. Maar de hele zaak loopt anders 

dan verwacht. Eenmaal op weg, houdt de truck plots stil en zegt Ben dat ze midden het door 

politie bewaakte marktplein van Georgetown staat, waarna hij, als risicopremie bij zijn gage, 

Grace in zijn met appels gevulde laadbak verkracht. ‘Een laatste tol voor het herwinnen van 

mijn vrijheid’, denkt Grace, en merkt niet dat hij haar vervolgens helemaal terug naar 

Dogville rijdt.  

De reeks vernederingen die haar daar wachten is navenant. Niet alleen wordt ze beticht 

van een diefstal die toevallig de vorige dag bij Toms vader was gepleegd, ze krijgt ook een 

heus ijzerwerk rond de hals gesmeed, voorzien van een bel en met een lange ketting 

vastgemaakt aan een molensteen die ze bij het lopen achter zich aan moet slepen. Dankzij die 

kleine mechanische ingreep blijft Dogville nu verzekerd van de dagelijkse klusjes waar ieder 

zo gewend aan was geraakt. Ook nachtelijks wordt Graces schamele hut nu de vaste stek waar 

mannelijk Dogville zijn seksuele lusten kwijt kan. Daarin houdt de aan haar ijzerwerk 

vastgemaakte bel niemand echt tegen: wat ze met zo’n laag gevallen hondin doen is in hun 

ogen toch nog bezwaarlijk een seksuele daad te noemen.11    

 

5. Geven en vergeven 

 

En nog heeft meester Tom een plan achter de hand. Goed, hij is zo laf geweest om de mensen 

uit Dogville niet te vertellen dat hij het was die dat geld bij zijn vader stal om het Grace te 

lenen. Maar heeft dat zijn neutrale positie in het dorp niet gevrijwaard, zodat hij ook nu weer 

ongehinderd voor haar kan opkomen? Tegen ieders zin krijgt hij de mensen nog eens samen 

in het mission house, waar hij – laatste hoop – Grace gewoon de waarheid laat vertellen. Over 

hoe ze door Vera, door Jason, door Chuck, door Ben, en door zovele anderen ten onrechte is 

beticht, vernederd, misbruikt en verkracht. Het wordt een heuse waarheidscommissie waar het 

slachtoffer in de aanwezigheid van haar beulen eindelijk vrijuit kan spreken en de heilzame 

cirkel van bekentenis en vergeving een kans krijgt. Maar weer draait het hele plan averechts 

uit. De rangen sluiten zich, iedereen wil van Grace af, en Tom moet nu eindelijk maar eens 

kiezen aan wiens kant hij staat: aan hun kant of aan die van de onbetrouwbare vluchtelinge.  

                                                 
11 “But since the chain had been attached things had become easier for everyone: the harassments in bed did not 
have to be kept so secret anymore, because they couldn’t really be compared to a sexual act. They were 
embarrassing the way it is when a hillbilly has his way with a cow, but no more than that.” (scène 39) 
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 Tom verlaat het mission house, gaat naar Grace die al naar huis was gestuurd en 

verklaart haar dat hij, tegen iedereen in, voor haar en voor hun beider liefde heeft gekozen. 

Maar als hij behoedzaam te kennen geeft dat ook hij nu eens met haar aan liefde wil doen, 

reageert Grace vriendelijk maar terughoudend : ‘doe niet zoals de anderen, neem me niet 

geketend en onder dwang; wacht nog even, liefste, tot we vrij zijn’. Harder gekwetst dan hem 

lief is, gaat hij weer de straat op en kiest, na zijn zoveelste mijmering naast de kwestie, plots 

voor de andere kant: als Grace een gevaar is voor Dogville, zoals iedereen vindt, is ze dat ook 

voor hem. Zijn ultieme project van collectieve vergiffenis is niet zomaar door de voltallige 

gemeenschap afgewezen. De “bloedmooie vluchtelinge” die Dogville een lente lang nieuw 

leven leek te geven, blijkt tenslotte toch een vergiftigd geschenk te zijn geweest. En Tom 

voegt de daad bij het woord. Hij haalt het naamkaartje dat de gangsters hem gaven toen ze een 

eerste keer in Dogville naar Grace kwamen zoeken, en belt hun nummer. 

 Het venijn dat in een gift schuilt en dat uitbreekt in de anomalie van de vergiffenis: 

daarover gaat het in de apocalyptisch apotheose van Dogville. Apocalyptisch is het einde in 

elk geval. Toms telefoontje brengt het dorp vijf dagen lang in een sfeer van geladen spanning, 

tot de verwachte auto’s eindelijk aan komen rijden. Tom, als altijd ook nu weer de 

woordvoerder van het dorp en van plan het hoge bezoek naar behoren te ontvangen, wordt 

door de arriverende maffia straal genegeerd. Als de meegereisde godfather himself ontdekt 

hoe Grace eraan toe is, eist hij op staande voet dat ze van haar vernederend ijzerwerk wordt 

bevrijd en laat hij het toekijkende dorp nog strenger onder schot houden. De maffiabaas, zo 

blijkt, is niemand minder dan Graces eigen vader die na maanden eindelijk zijn weggelopen 

dochter terugziet. Niet dat hij nu van plan is om haar met geweld weer mee naar huis te 

nemen. Ze is vrij te doen wat ze wil, en hij meent wat hij zegt. Maar één ding moet ze wel 

doen: met hem praten. Meer bepaald wil hij het gesprek dat zijn dochter afbrak op het 

moment dat ze van hem wegliep, nog even ongestoord verder zetten. Iets wat gebeurt in de 

intimiteit van zijn geblindeerde maffiawagen.  

Het resultaat van dit gesprek is verpletterend. De zachtaardige Grace geeft, in pure 

maffiastijl, het bevel om het dorp plat te branden en de inwoners van de eerste tot de laatste 

neer te schieten. Vera, Chucks vrouw, krijgt een voorkeursbehandeling: ze moet eerst 

toekijken hoe haar kinderen worden vermoord alvorens ze zelf wordt afgemaakt. Ook Tom, 

het laatst aan de beurt, krijgt iets speciaals: hem valt de eer te beurt eigenhandig van Grace 

zelf een kogel door de kop te krijgen. Het enige wezen dat, eveneens op uitdrukkelijk bevel 

van Grace, levend aan die holocaust ontsnapt, is Mozes, de hond.  
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Het besloten familie-onderonsje achter de geblindeerde ruiten van de maffiawagen 

moet Grace wel heel abrupt op andere gedachten hebben gebracht. Maanden terug had ze, 

misschien wel in diezelfde wagen die toen in het dal beneden Dogville tot staan was 

gekomen, het gesprek met haar vader even abrupt afgebroken. Ze was toen uitgestapt en had 

hem, zijn maffia en zijn hele gewelddadige wereld resoluut de rug toegekeerd. Dat haar eigen 

vader naar (op?) haar had laten schieten, had voor haar – als dat al nog nodig was – de deur 

definitief dicht gedaan. En nu zat ze daar alsof de tijd op zijn passen was teruggekeerd. 

Natuurlijk was er ondertussen van alles gebeurd. Ze had het ware leven leren kennen, het 

leven van simpele mensen in een ordinair dorp, “goede mensen” die hard voor hun 

levensonderhoud moeten werken en hun liefdes en ruzies niet regelen op het ritme van 

schietgrage pistolen, hoe krom en onbeholpen ze hun affaires verder ook afhandelen. Ook 

over dat laatste punt kon Grace nu uit eigen ervaring meepraten.  

Maar het was alsof ze dit had moeten meemaken alleen maar om nu überhaupt 

ontvankelijk te kunnen zijn voor dat ene ding dat haar vader haar toen had willen zeggen maar 

er de tijd niet voor kreeg. “Eén woord” van wat ze hem toen in het gezicht had geslingerd, had 

hem toen danig geraakt, “geprovoceerd”, zoals hij het zelf uitdrukt. Ze had hem “arrogant” 

genoemd. En natuurlijk is hij dat in de eerste plaats zelf: “plunderen als was het een door God 

gegeven recht”, hoe noem je dat anders dan arrogant? Maar niettemin is híj het nu die háár 

arrogant noemt.12 En waarom? Niet omdat ook zij, net als hij, over mensen oordeelt en 

tegenover hen voor God speelt, maar precies omdat ze dat niet doet. Omdat ze hen niet 

oordeelt maar al bij voorbaat vergeeft. Haar vergevingsgezindheid, haar goedheid, haar 

mededogen, haar menselijkheid: dit is haar arrogantie. Dat ze het de mensen in Dogville nog 

steeds niet kwalijk neemt dat ze haar hebben misbruikt en verkracht; dat ze maar blijft wijzen 

op hun schamele bestaan “in moeilijke omstandigheden”; dat ze hen de misdaden waarvan ze 

zelf getuige – want slachtoffer – is geweest, niet als schuld wil aanrekenen: dit is haar 

onvergeeflijke arrogantie. “In verkrachters en moordenaars zie je nog altijd slachtoffers”, zo 

moet ze van haar vader horen, “ maar ik noem ze honden, en als ze hun eigen kots gaan 

oplikken is dat alleen te stoppen met een zweep”.13  

                                                 
12 GRACE: So, what is it? What is it, the thing … the thing that you don’t like about me? THE BIG MAN: It was a 
word you used that provoked me. You called me arrogant. GRACE: To plunder as it were a God given right. I’d 
called that arrogant, daddy. THE BIG MAN: but that is exactly what I don’t like about you. It is you that is 
arrogant. (scène 48) 
13 “You do not pass judgement, because you sympathize with them. A deprived childhood and a homicide isn’t 
necessarily a homicide, right? The only thing you can blame is circumstances. Rapists and murderers may be 
victims, according to you. But I, I call them dogs, and if they’re lapping up their own vomit, the only way to stop 
them is with a lash”, aldus de vader tegen zijn docher in scène 48. 
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Je bent ronduit “neerbuigend”, zo fulmineert hij op rustige maar besliste toon tegen 

zijn dochter: “Je hebt dat vooringenomen idee dat niemand […] in staat is dezelfde hoge 

ethische norm te halen als jij, zodat je hen ervan vrijstelt”.14 Natuurlijk mag je barmhartig en 

vergevingsgezind zijn, en bij momenten moet je dat zijn, maar alleen bij momenten. Jij 

daarentegen doet het altijd en onvoorwaardelijk. Dat is het kwaadaardigste wat je kunt doen, 

want zo ontneem je de mensen elke vorm van normbesef. Omdat je hen bij voorbaat al 

vergeeft, ontneem je hen het gevoel over de schreef te kunnen gaan. Je ontneemt ze de 

mogelijkheid tot misdaad: dát is jouw misdaad. Door hen alles te geven, door hen jezelf te 

geven en hen bij voorbaat te vergeven dat ze je zo schandelijk ‘nemen’, neem jij juist hen 

alles af: je neemt hun houvast, hun gevoel voor wet en recht weg. Jouw vergeving levert hen 

uit aan een uitzichtloze wetteloosheid waarin ze elke grond onder de voeten kwijt raken. En, 

nog erger: op die manier stel je vooral jezelf buiten en boven de wet. Als was je 

ongenaakbaar, zelfs – en precies – op het moment dat heel de wereld denkt je te bezitten en 

met je te kunnen doen wat ze maar willen.  

Het verwijt dat Grace van haar vader te horen krijgt, komt erg in de buurt van wat door 

Chucks verwarde kop speelde toen hij zich een eerste keer wat intiemer tegen haar uitliet. Ze 

geeft en is één en al gift, dat wel. Maar ze geeft zichzelf niet. Ze geeft je leven weer iets om 

voor te leven, ze doet je opnieuw zin krijgen om je aan het leven te geven, om je aan jezelf, 

om je aan haar te geven. Maar dan merk je al vlug dat ze nooit dáár is waar je haar wilt 

hebben, dat ze nooit daar is waar jij je wil geven. Omdat ze zich, in de tomeloze gift die ze is, 

tegelijk uit die gift terugtrekt. Zo blijft ze voor haar eigen gift immuun. Ze blijft de Maagd, de 

Immaculata, de Onbevlekte Ontvangenis: op het moment dat jij je aan haar geeft en dat zij 

zich aan jou geeft, blijft ze in feite onaangeroerd, onaangetast. Een arrogante 

ongenaakbaarheid die je, voor je het goed en wel beseft, buiten jezelf brengt en je je eigen 

verkrachtingsdaad ontneemt op het moment zelf dat je die aan het voltrekken bent. Want ze 

heeft je al vergeven nog vóór je haar verkracht hebt. Chuck had nog een hele scène opgezet: 

hij had haar gechanteerd met een op haar vlucht in het bos verloren kledingstuk, hij had de 

politie in het dorp gehaald en had – ultieme list – zijn eigen huis tot plaats van de misdaad 

gekozen. Maar had hij goed en wel beseft dat zijn misdaad hem bij voorbaat al vergeven was, 

dan was zijn hele plan nog ridiculer dan het al is. En niettemin zou dat hem niet hebben 

                                                 
14 “GRACE: So I’m arrogant. I’m arrogant because I forgive people? THE BIG MAN: My God, can’t you see how 
condescending you are when you say that? You have this preconceived notion that nobody, listen, that nobody 
can’t possibly attain the same high ethical standards as you, so you exonerate them. I can not think of anything 
more arrogant than that. You, my child … my dear child, you forgive others whit excuses that you would never 
in the world permit to yourself.” (scène 48) 
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tegengehouden. Het zou het kwaad in hem nog hebben aangewakkerd. Uiteindelijk heeft zijn 

ongeletterde stugheid hem – en haar – nog voor erger behoed.  

 

6. Gegeven: Apocalyps nu 

 

Speelden dit soort gedachten ook in het verwarde hoofd van Grace tijdens de luttele – maar 

voor de mensen van Dogville eindeloze – minuten die het verlaten van de wagen scheidden 

van haar bevel om het dorp plat te branden en uit te moorden? Heeft ze, door haar vaders 

woorden heen, de hulpeloze blik van Chuck opnieuw gevoeld en zich eindelijk echt in zijn 

hulpeloosheid herkend. Wat dan betekent dat ze hem en het hele zootje rond hem, precies uit 

hulpeloosheid, niet meer in staat was te vergeven maar alleen te straffen, en zich hard en 

vernietigend te wreken op die hufters om alles wat ze zich ten aanzien van haar hadden 

gepermitteerd. Dit is in elk geval één aspect dat in haar beslissing moet hebben meegespeeld. 

Ze heeft eindelijk haar ‘begrip’ voor Chucks en heel Dogvilles “moeilijke omstandigheden” 

laten varen. Eindelijk is ze één van hen geworden: mens onder de mensen, wat wil zeggen 

‘schurk onder de schurken’.15  

Maar er is ook nog dat andere aspect. In de luttele momenten vóór haar beslissing is ze 

ook bezig met iets waarover ze het net zo-even nog had, toen ze nog met haar vader in de 

wagen was: of ze, zoals hij suggereerde, inderdaad al meteen kon delen in zijn 

“verantwoordelijkheden”, wat maffiataal is voor absolute macht. Of ze met andere woorden 

zijn opvolger werd. Of ze dus zelf godfather werd. Niet later, als de tijd daarom zou vragen, 

maar nu meteen. Zonder uitstel. Met ingang van het jawoord dat uit de mond van de 

heersende monarch rolt. 

 Tegenover zijn dochter is die monarch de generositeit zelf: zonder aarzelen schenkt hij 

haar zijn volle soevereine macht. En zij aarzelt geen moment om daar prompt ten volle 

gebruik van te maken, en wel door – naar goede oude maffiagewoonte – die machtsoverdracht 

meteen met een ontoelaatbare transgressie te verkrachten. Want had papa niet braafjes gezegd 

dat je de mensen hun norm, hun standaard, hun wet niet mocht afnemen. Natuurlijk moet je 

bij momenten wreed zijn en geweld plegen, maar ook als maffia moet je geweld een ode aan 

de wet zijn. Je  overtreedt de wet wel, maar dan vooral om die beter en sterker opnieuw in het 

zadel te heffen. Je geweld en je misdaad moeten de wet die de mensen hun houvast geeft 

uitgerekend in die functie herbevestigen.  

                                                 
15 Denk aan het verhaal van Kafka: “Een gemeenschap van schurken” (uit De chinese muur en andere verhalen), 
waarvan de twee eerste zinnen als motto aan het begin van dit essay fungeren.  
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Die basisregels zijn haar zo-even nog door haar vader toegelicht, maar het eerste wat 

kersverse godfather Grace doet, is die zonder meer met de voeten treden. Ze beslist niet om 

Dogville eens en voorgoed duidelijk te maken dat het in zijn gastvrije gevoelens voor een 

mooie vluchtelinge te ver is gegaan en zich ontoelaatbaar tot collectief sadisme heeft laten 

verleiden. Ze wil het dorp geen standje geven (zoals het dat bij monde van de kleine Jason al 

eens eerder vroeg). Daarvoor is Dogville gewoon niet goed genoeg, zo beseft ze nu. Het gaat 

er niet om Dogville opnieuw beter te maken. “Als er één dorp is waar de wereld beter zou van 

worden als het er niet is, dan is dit het”, dan is het Dogville.16 Alleen al voor het welzijn van 

alle andere dorpen en steden, zou het een zegen zijn als Dogville van de aardbodem werd 

weggeveegd.  

Die gedachte veegt meteen ook de laatste twijfels bij Grace weg en onverwijld geeft ze 

haar fatale bevel. Zoals Jahwe God in het onverkwikkelijke verhaal van 1 Samuel 15 het 

bevel geeft om “Amalek neer te slaan” en er iedereen om te brengen, “mannen en vrouwen, 

kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels”, zo spreekt ook Grace hier 

een banvloek uit over Dogville.17 Maar nauwgezetter dan Sauls troepen in dat bijbelverhaal, 

die eerder buit dan doden willen maken, voeren de troepen van Grace de banvloek onverkort 

uit. Het dorp wordt met de grond gelijk gemaakt, al wat rechtop staat gaat in de fik, al wat 

leeft gaat dood. Behalve, zo weten we al, Mozes, Dogvilles hond. 

 

7. Gegeven: een buiten 

 

Chuck heeft gelijk gekregen: Grace is steeds iemand van buiten gebleven, ze is nooit een van 

hen geworden. Ze was één en al gift, maar heeft nooit zichzelf gegeven. Zoveel is nu wel 

duidelijk geworden: ze is en blijft de dochter van een maffiabaas. Maar is ze dan terug één 

van hen geworden? Behoort ze nu opnieuw tot het milieu waar ze uit was weggevlucht? Ook 

dit is blijkbaar niet het geval. Daarvoor druist haar fatale bevel tot ‘holocaust’ te zeer in tegen 

de elementairste logica die ook een maffia niet naast zich neer kan leggen. Haar misdaad heeft 

                                                 
16 “GRACE: If there is any town this world would be better without, this is it” (scène 48). 
17 Zie één van de motto’s bij het begin van dit essay. Het bijbelverhaal is een fragment uit de verhalencyclus 
rond Saul, de eerste koning van Israël. Het vertelt de eerste van een reeks misstappen die ervoor zorgen dat Saul 
tenslotte zijn protectie van Jahwe verliest ten gunste van David, zijn opvolger. Merkwaardig is dat Sauls eerste 
misstap erin bestaat dat hij zijn troepen, bij de oorlog tegen Amelek, niet het bevel tot ‘holocaust’ heeft gegeven, 
en dat ze de stad niet aan de totale verwoesting (‘holocaustos’, Grieks voor ‘allesbrand’) hebben prijsgegeven. In 
plaats daarvan hebben ze buit gemaakt, al was het maar om economische redenen (soldaten kunnen nu eenmaal 
niet zonder soldij of iets dergelijks). In het verhaal zal Saul het daarover aan de stok krijgen met Samuel, 
Jahwe’s profeet. Na diverse ontwijkende manoeuvres van Saul zal Samuel, op bevel van Jahwe, de hoofdtrofee 
uit de oorlogsbuit, met name de koning van Amelek, eigenhandig ombrengen. De bijbeltekst is hier macaber 
helder: “En Samuël hakte Agag in stukken, voor het aangezicht van Jahwe in Gilgal” (1 Sam 15, 33).  
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in Dogville immers niet de wet gesteld of hersteld, maar het stellen van een wet überhaupt 

onmogelijk gemaakt. Ook de maffia is daarmee haar raison d’être ontnomen. Als er niemand 

meer is aan wie men de wet kan opleggen, staat ook de meest gewelddadige macht voor schut. 

Ten langen leste keert de eerste misdaad die een nu maffieuze Grace voltrekt, zich ook tegen 

die maffia zelf. Als ze nooit echt iemand van Dogville is geworden, is ze ook nooit echt een 

maffialid geworden. Wat Grace in Dogville weigerde, weigert ze ook wanneer ze zich tegen 

Dogville keert. Ze weigert toe te treden in wat je de ‘cirkel van de schuld’ zou kunnen 

noemen.  

Dat deed ze al toen ze de speelbal was van Dogvilles perverse spel. Toen ze die 

simpele mensen alleen maar goedheid gaf en elke kwaadaardige streek van hen bij voorbaat 

vergaf, was dat omdat ze het niet aandurfde om net als hen in de schuld te staan. Daarom kon 

ze nooit één van hen worden. Ze wilde niet door hun web van zelfzucht en zelfbedrog ook zelf 

worden besmet. Door alles bij voorbaat te vergeven, kon ze alles ook mooi van haar afhouden 

en zichzelf voor heilig blijven aanzien. Ze weigerde mee te liegen met leugens waarmee het 

dorp zich rechthield. Ze had begrip voor de smeerlapperijen die haar werden aangedaan, maar 

wist zichzelf aan geen ‘smeer’, geen smet, geen zonde schuldig. En áls ze zich schuldig wist 

(wat in een bepaald opzicht altijd het geval was), wentelde ze zich al te zelfzeker in het 

comfort van haar schuldbewustzijn: ze weigerde over die schuld ook schuldig te liegen. Ze 

was trouw aan de bestaande wetten en regels, vast overtuigd dat die ten goede leiden. Je kunt 

zeggen dat ze die overtuiging met zowat iedereen in Dogville deelde, maar in tegenstelling tot 

Grace hadden de dorpelingen deel aan de wet vanuit een besef dat je er toch nooit honderd 

procent in orde mee kunt zijn, dat je toch altijd wel ergens in overtreding bent en dat je 

daarom steeds bewust of onbewust moet marchanderen met de wet, dat je moet blijven 

oscilleren tussen trouw en ontrouw. Dat je daarom altijd al in de schuld stond, en dat je dus, 

ook waar je je best deed, aan het sjoemelen was. Wat impliceert dat, als je sjoemelt, het ook 

onrechtstreeks wel op een of andere manier de wet ten goede kwam en het dus al bij al nog zo 

kwaad niet was. Of dat, als het kwaad niet meer te ontkennen was, dat nu eenmaal 

onvermijdelijk, ja noodzakelijk was. Met dit soort gesjoemel met de wet – procédé waar heel 

Dogville expert in was – wilde Grace niets te maken hebben. Ze stond daar bewust buiten, en 

daarom voelde Dogville zich van zijn kant door haar verraden, en kon het haast niet anders 

dan zijn verraad ten aanzien van haar opdrijven. Waardoor ze nog duidelijker buiten de ‘kring 

van de schuld’ die Dogville heet kwam te staan.   

 Ook wanneer Grace van de ene “gemeenschap van schurken” die Dogville is, 

overstapt naar die andere, niet minder schurkachtige gemeenschap van haar vaders 
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maffiabende, weigert ze toe te treden tot de ‘cirkel van de schuld’. De absolute macht die haar 

nu is gegeven gaat ze veeleer gebruiken om die cirkel te vernietigen en op die manier de 

wereld van schuld en misdaad te zuiveren. Ze opteert duidelijk niet voor wraak: ze is niet van 

plan om met Dogville te doen wat Dogville met haar heeft gedaan. Ze gaat Dogville niet aan 

dezelfde ketting leggen om het nu op haar beurt zelf genadeloos te kunnen uitbuiten. Dit zou 

haar te zeer gelijk maken aan die mistroostige dorpelingen. Ze blijft de arrogante meid 

waartegen haar vader zich keerde: ze kijkt op Dogville neer, ze minacht het laffe zootje dat 

zich ten aanzien van elkaar in de schuld werkt om vervolgens met die schuld eindeloos te 

marchanderen en te sjoemelen. Grace wil niets meer te maken hebben met mensen die, in hun 

manier van samenleven, zweren bij een wet die ze tegelijk met zijn allen in het geheim zo 

veel mogelijk met de voeten treden. Ze wil de wereld daar juist tegen behoeden en schrikt er 

niet voor terug om daarvoor haar absolute – in dit geval letterlijk apocalyptische – macht te 

gebruiken. Net als zijzelf, mag de wereld niet door dat soort kwaad besmet worden. Als ze 

zich dus opnieuw met haar oude maffiafamilie inlaat, is het om langs die weg en met die 

macht, de wereld van dat soort kwaad te bevrijden. Als waarschuwing aan andere dorpen en 

steden, die door Dogvilles voorbeeld op slechte ideeën zouden kunnen komen, heeft ze 

daarom haar banvloek op dat ene dorp laten neerdalen. De maffia die deze vloek uitvoert, 

bevroedt op dat moment nog niet dat zijzelf onvermijdelijk het ultieme mikpunt van Graces 

heilige wraak zal zijn.  

 

8. Gegeven: een object 

   

Grace staat overal buiten: buiten de wet en buiten wat buiten de wet staat. Buiten het zondig 

gemarchandeer van wie onder de wet leven, en buiten diegene die zich daaraan ontheven 

achten, maar nog harder moeten marchanderen omdat ze zich heer en meester wanen van die 

wet. De buitenpositie die Grace inneemt is dermate radicaal dat ze nog nauwelijks menselijk 

te noemen is. De film is daarin erg duidelijk. En dit niet alleen omwille van het onmenselijke 

waarmee die figuur wordt geassocieerd, zowel in slachtofferrol als in die van terminale beul. 

Ook door het feit dat Dogville (de film) strikt genomen niet echt over Grace gaat, ik bedoel 

over de persoon en de mens die achter die figuur schuilgaat. Elke toegang tot haar psyche, tot 

wat ze denkt, voelt of wil, wordt ons in de film ontzegd. Ze blijft al bij al een abstract 

personage.  

Dit komt omdat de film haar als een ‘object’, en niet als een subject opvoert. Zij 

verschijnt er niet als een vrouw van vlees en bloed met een specifieke subjectiviteit. Strikt 
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genomen is zij evenmin het ‘subjet’ – het ‘onderwerp’ – van de film. Dit onderwerp is 

Dogville, en het is de rol van Grace om Dogvilles ‘object’ te zijn: ‘iets’ dat door puur toeval 

in dat dorp komt aangerold, en, zonder daarin veel keus te hebben, het voorwerp van 

Dogvilles gastvrijheid wordt. Het voorwerp ook van Toms erotische aspiraties, en al vlug van 

de hele gemeenschap, bij mannelijk Dogville openlijker dan bij zijn vrouwelijke pendant. Als 

zij leven brengt in het dorp, doet zij dat niet als subject, als iemand die zich daar speciaal 

actief voor inzet. Zij doet het als object van Dogvilles gezamenlijk verlangen.  

 Bij het begin van het verhaal is zij het voorwerp van Dogvilles gastvrijheid. Exacter: 

zij is een ‘voorwerp’ dat zich aanbiedt aan Dogvilles vrije keuze om het al dan niet gastvrij te 

ontvangen. Belangrijker nog is dat dit voorwerp Dogvilles vrijheid losweekt uit de stramme 

regels en gewoontes waarin die gevangen zat, en dat het Dogville opnieuw doet verlangen. 

Wat Grace Dogville geeft, is niet zozeer de karweitjes die ze voor iedereen doet. Zij geeft het 

dorp vooral iets om naar te verlangen. Het is als object dat ze Dogville opnieuw zijn 

verlangen teruggeeft.  

Niet dat dit object en zijzelf (haar persoon) één en hetzelfde zijn. Dit is juist niet het 

geval en daarin ligt haar hele drama. Grace neemt alleen maar toevallig de plaats van dat 

voorwerp in. Dat voorwerp is het ‘iets’ waarover ik het in het begin van dit essay had: iets dat 

aan de samenleving ontsnapt, daarom door niemand echt kan worden thuisgewezen, maar de 

samenleving niettemin een object geeft om naar te verlangen. Iets wat vrijheid en verlangen, 

die de neiging hebben in te slapen, weer aanwakkeren. Iets wat per definitie van buiten komt, 

iets onbekend waar men niettemin beloftevol naar uit kijkt. Kortom een “probleem” dat 

mensen in vervoering brengt en uit hun dagdagelijkse beslotenheid weghaalt. Verlangen: dit is 

de naam voor het ‘leven’ dat Grace in Dogville brengt. Dat maakt van het banaalste dorp op 

aarde opnieuw een “fantastische plaats om te leven”. Dat laat het dorp weer fantaseren en 

geeft het leven zijn zin terug.  

Alleen: Grace geeft niet zelf die zin. Zij is het niet zelf die de mensen opnieuw iets om 

te verlangen geeft. Zij belandde enkel toevallig op de plaats van dat ‘buiten’, van dat 

excentrische onbeduidende ‘iets’ waarop een verlangen gericht is. En enkel omdat ze, even 

toevallig, mensen herinnert aan dat ‘iets’, wakkert haar verschijnen hun verlangen aan. Daarin 

ligt ook haar tragiek. Want zodra het dorp van haar dat ‘iets’ waarvoor ze staat ook effectief 

gaat verlangen, zodra ze dat actief van haar gaan vragen en eisen, zal maar al te snel blijken 

dat ze niet in staat is zelf dat ‘iets’ geven. Chuck en heel Dogville verwarren haar met dat 

‘iets’ en maken haar daarom het verwijt dat ze, ondanks haar grenzeloze vrijgevigheid, 

weigert om zichzelf te geven. Maar zelfs al zou ze zichzelf geven (wat ze in zekere zin wel 
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degelijk doet), dit zou nooit het ‘zelf’ zijn dat Chuck en Dogville willen. Zij willen datgene 

wat hun verlangen opjaagt, ze willen de oorzaak van hun verlangen, omdat ze meester willen 

zijn over dat verlangen. En over dat object dat het verlangen veroorzaakt is per definitie 

niemand meester, ook niet diegene die men toevallig op de plek van dit object situeert en 

daarmee verwart. Vandaar dat Grace, als voorwerp van Dogvilles verlangen, Dogville niet 

kan geven wat het van haar verlangt, ook al geeft ze letterlijk zichzelf.  

Dogville zal zichzelf nooit ten volle zijn verlangen kunnen toe-eigenen. Het object 

waarin dat verlangen zijn laatste ankerpunt vindt, situeert zich per definitie buiten zijn 

domein. Datgene waarvan het dorp leeft/verlangt is een genade – een Grace – die van buiten 

komt. Niet een goddelijke genade, geen genade waaraan een stevig subject vast hangt dat in 

staat is in te staan voor wat het geeft, maar een stomme onhandelbare genade die uitgaat van 

een opwindend maar onbevattelijk ‘iets’, een ‘object’ dat als zand tussen de vingers wegglipt 

zodra je het wil grijpen. Dat object mag inderdaad van buiten komen, het is tegelijk één en al 

fantasie van diegene die zich erdoor laat meeslepen. Het dorp leeft met andere woorden van 

een fantasma dat het zelf opwekt, maar dat het zich nooit kan toe-eigenen en waarvan het 

daarom, vlugger dan het dat merkt, zelf het slachtoffer wordt. 

Inderdaad, dit fantasmatische object – dit fantoom dat men op Graces lichaam 

projecteert en er bij momenten letterlijk uit lijkt op te willen delven – geeft de gemeenschap 

niet alleen nieuw leven (nieuw verlangen), tegelijk ontwricht het die gemeenschap ook. In de 

neiging van het dorp om meester te worden van die gift van waaruit het opnieuw is gaan 

verlangen, zet het dit verlangen – en daarmee ook zichzelf – meteen danig op het spel. Vóór 

iemand er erg in heeft, kantelt hun verlangen in een doodsverlangen. Het tweede, sadistische 

deel van het verhaal brengt daar gedetailleerd verslag van uit. Het toont de diverse pogingen 

om de ‘zin’ en het ‘verlangen’ dat hen door Grace is gegeven, ook te vatten en te grijpen – 

pogingen die alle eindigen in de gekende reeks vergrijpen die Grace te verduren krijgt. De gift 

die het dorp nieuw leven/verlangen schenkt, wordt een marteling zodra men zich die gift ook 

ten volle wil toe-eigenen. Niet alleen voor Grace, maar ook voor de dorpelingen zelf. 

Ondanks alle krachtige – zoniet verkrachtende – pogingen om die gift te grijpen, blijft ze hen 

ontglippen en maakt ze hen nog ongelukkiger dan ze al waren. Het is die onmacht die ze 

afreageren op Grace. Op die manier sukkelen ze alleen des te driester weer in de oude, alles 

dodende sleur van weleer.  

Die onmacht om zich de gift toe te eigenen treft ook Grace zelf. Dit komt nog eens 

extra uit de verf in de onbegrijpelijk wrede beslissing die ze aan het eind van de  film neemt. 

Daar geeft zij blijk van haar onvermogen om de plaats van het object van waaruit zij zoveel 
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‘leven’ aan Dogville heeft gegeven, ook als subject in te nemen. Die plaats is een ‘abjecte’ 

plaats, waar ze én buiten Dogville staat én buiten de maffia. Die plaats als subject innemen, 

zou betekenen dat ze de ‘kring van de schuld’ zou binnentreden, dat ze die schuld op zich zou 

nemen en een sjoemelaar onder de sjoemelaars worden (ongeacht of dat nu in Dogville of bij 

de maffia zou zijn). Maar Grace blijft consequent staan op de plaats waar anderen haar 

hebben neergezet, dit is de plaats waar ze zich het ultieme object van hun verlangen 

fantaseren: de plaats waar hun verlangen buiten de cirkel van de schuld treedt, buiten het 

kromme compromitterende gesjoemel, om eindelijk op te gaan in de geile onschuld van het 

genot.  

Staande op dat ultieme punt waar ieders verlangen naar uitgaat, en dat zich nu als de 

plaats van de soevereine almacht toont, krijgt ze de vrijheid te doen wat ze wil. Maar ze doet 

dit niet als het subject van haar verlangen, maar als het object van andermans verlangen, als 

het gegeerde-tegelijk-abjecte ding waar het verlangen van de goegemeente zich in alle 

toonaarden toe aangezogen voelt. In haar macabere beslissing wordt het punt zichtbaar tot 

waar het verlangen van de anderen reikt. Dat punt is in laatste instantie de dood. Voor hen die 

haar tot het voorwerp van hun verlangen hebben gemaakt, positioneert Grace zich letterlijk op 

de plaats van de dood. De dood die zij over hen afroept, is niets dan het object waar ze met 

zijn allen altijd al naar verlangden. Dat object, die dood: daarvandaan kwam de gift die 

Dogville tot een “fantastische plaats om te leven” maakte. De dood is met andere woorden 

niets anders dan de ultieme naam voor de ‘genade’ (the grace) waar de gift vandaan komt. 

Ook hieruit blijkt de scherpe rechtlijnigheid die Lars von Triers film zo siert.     

 

9. Pasolini’s theorema 

 

De plaats die Grace in von Triers Dogville toegedicht krijgt, komt in vele opzichten overeen 

met de plaats die de  (verder naamloze) ‘gast’ bekleedt in Pasolini’s Theorema, dat andere 

meesterwerk uit de twintigste-eeuwse filmgeschiedenis (1968).18 Ook daar draait het hele 

verhaal rond een figuur die plots, door de genade van het toeval, van buiten komt 

binnenvallen, ditmaal in de beslotenheid van een Milanees bourgeoisgezin. Hij wordt er 

gastvrij ontvangen en dient aan elk van de familieleden een ‘injectie’ nieuw leven/verlangen 

toe. Maar wanneer hij, even plots als hij gekomen was, weer vertrekt, laat hij ieder van hen 

volkomen ontwricht achter.  

                                                 
18 Voor de romanversie in Nederlandse vertaling, zie: Pier Paolo Pasolini (1988), Theorema, vertaald door 
Grazella Rais, Amsterdam: Meulenhoff. 
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Het gaat hier dus om een zelfde onhandelbare en tenslotte desastreuze gift als in 

Dogville. Alleen krijgt die hier een andere ‘setting’. De leden van het gezin – de industrieel, 

zijn echtgenote, zijn zoon, zijn dochter, inclusief de meid van het huis – raken allen op een 

eigen manier totaal in de ban van de innemende schoonheid van de jonge ‘gast’. Ook hij zal 

zich reserveloos aan hen geven, maar hier is het niet zij die hem ‘nemen’ (zoals Dogville met 

Grace deed), maar ontegensprekelijk hij die hen ‘neemt’, ook in de erotische zin van het 

woord en telkens met de volle instemming van de betrokkene. De gift is hier dus actiever en 

(letterlijk zelfs) mannelijker geënsceneerd dan in von Triers film. Zij gaat niet uit van een 

object, van een tot object gereduceerde vrouw, maar van een actief subject, een jonge man die 

in het spel van geven en nemen voluit zelf aan zet is. Niet iemand die ‘genomen wordt’, maar 

iemand die ‘neemt’, en in dit ‘nemen’ datgene waar hem om wordt gevraagd actief geeft. 

Actiever dan Grace, schenkt de ‘gast’ zelf wat men van hem verlangt, en – wonder van de 

erotische gift – doet dit precies door hen te ‘nemen’. 

 Religieuze reminiscenties zijn in Pasolini’s films nooit ver weg. Ook in Theorema 

niet. De figuur van de ‘gast’ laat zich zonder veel moeite duiden als een geseculariseerde 

versie van de Christusfiguur. Als ‘openbaring’ vanuit een goddelijk ‘buiten’, gaf ook de 

Messias zich met een liefde die alle grenzen te buiten ging. Hij schonk de mensen niet alleen 

een nieuw, Eeuwig Leven; hij schonk hen ook letterlijk zichzelf. Niet in de erotische zin zoals 

Pasolini’s ‘gast’, maar lijfelijk en reëel. Hij liet zich voor hen afslachten. Die radicale gift, zo 

geloofden zij die ervoor open stonden, maakte de weg vrij naar een leven dat geen dood meer 

zou kennen. Wanneer, na Christus’ radicale gift en ondanks zijn verrijzenis, de dood 

onverminderd bleef heersen als voordien, kon dit toch het verlangen naar een ander, eeuwig 

leven niet smoren, een verlangen dat zij die in hem geloofden meer kwelde dan hen lief was. 

Zelfs de lofzangen op hun verrezen Heer verraadden vooral de klacht dat hij van hen was 

weggegaan en, ondanks gedane beloften, nog steeds weigerde terug te keren.  

De ‘intrusie’ van de ‘gast’ in de Milanese bourgeoisfamilie kent een zelfde structuur. 

Hij valt het verkrampte bourgeoismilieu met zo’n ontwapenende onschuld binnen dat de 

geijkte coördinaten er alle geldigheid verliezen. Zo grensverleggend is de liefde waarmee die 

jonge god elk van de gezinsleden raakt. Ook wanneer hij, tegen alle regels van fatsoen en 

moraal in, met elk van hen schaamteloos naar bed gaat, tast dat zijn onschuld niet aan. 

Integendeel, het maakt ieders hoop op een nieuwe onschuld alleen maar groter. Meer dan ooit 

brandt in hen het verlangen naar een leven dat het oude, door compromissen verminkte 

bestaan definitief achter zich laat. Maar wanneer de gast eenmaal is vertrokken, laat die vers 
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ontbrande hoop enkel verschroeiende ontreddering achter. Zijn liefde, ooit een alles 

overweldigende openbaring, wordt nu een niet aflatende bron van kwelling en ontwrichting.  

De verheven metaforiek waarmee de religie die openbaring en haar effect beschrijft, is 

bij Pasolini vervangen door een ‘aardse’ erotiek. Al is ook in het monotheïsme de erotische 

connotatie niet helemaal afwezig. Denk maar aan de profeet Jeremia die zich ergens laat 

ontvallen: “Heer, U hebt mij verleid; ik ben bezweken, U was te sterk voor mij”.19 In 

Pasolini’s film spreekt diezelfde bekentenis uit de blik van elk van de vijf hoofdfiguren op het 

‘ultieme’ moment dat ze voor de erotische charmes van de gast ‘bezwijken’.  

De monotheïstische religie, zo suggereert Pasolini’s film, is bovenal de articulatie van 

het gevoel overweldigd te zijn door een gift waaruit een mens weliswaar al zijn kracht put, 

maar die hem tegelijk verkracht en waartegen hij geen verweer heeft. Als het bestaan een zin 

heeft, dan ligt hij in die genadige maar tegelijk verkrachtende gift. 

In dat inzicht schuilt de intelligentie van de religie. Natuurlijk dist zij een fabel op 

waarin die zin in de meest verheven en etherische termen wordt bezongen, maar haar kern ligt 

niet zozeer in die fabel zelf, als wel in het probleem dat er als een open wonde zichtbaar in 

blijft. Het leven is een gift, zo zingt de religie, een gift die ons door een god is gegeven. Maar 

daarmee zegt ze altijd ook en vooral dat de mens die gift niet aankan en dat geen enkele 

tegengift die hij verzint (offers, gebeden, goede werken) het ontwrichtende onevenwicht 

tussen hem en de godheid kan neutraliseren: de discrepantie tussen diegene die de gift krijgt 

en diegene die ze geeft blijft onophefbaar. Daarom vertelt het religieuze verhaal ook altijd hoe 

de mens zich door de gift waaraan hij het leven te danken heeft, overweldigd, platgewalst en 

bij momenten zelfs verkracht voelt.  

Dit geldt bij uitstek voor de monotheïstische traditie. In één van haar 

stichtingsverhalen wordt dit reeds treffend geïllustreerd. Het vertelt hoe Jakob, aartsvader van 

het Joodse volk, door God wordt omgedoopt tot Israël. Dit wordt zo de naam voor het volk 

(Jakobs nakomelingen) en voor de oudste monotheïstische traditie. Die naam krijgt Jakob pas 

na een regelrecht lijf aan lijf gevecht met God. Op de vlucht voor zijn broer Esau, blijft Jakob 

in het holst van de nacht ergens helemaal alleen achter. Op dat moment komt er een “man” op 

hem af die met hem “vecht tot het aanbreken van de dageraad”. Het wordt een onbeslist 

gevecht waar beide partijen aan elkaar gewaagd zijn en waarbij de “man”, die blijkbaar de 

dageraad schuwt, Jakob daarom “boven tegen de heup stootte zodat die ontwricht werd”. 

                                                 
19 Jeremia 20, 7 (in de Willibrordvertaling: [1995], De Bijbel, Willibrordvertaling, ’s-Hertogenbosch: Katholieke 
Bijbelstichting). Pasolini citeert het vers in Theorema, in een andere, minder expliciet erotische vertaling, die hij 
daarom van commentaar voorziet: “Heer, Gij hebt mij overweldigd (ook in lichamelijke zin [zo voegt Pasolini 
eraan toe]), ik kan niet tegen u op.” (Pasolini, Theorema, op. cit. p. 170). 
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Jakob, die beseft dat er iets vreemds in het spel is, laat de man niet gaan vóór die zich bekend 

heeft gemaakt en hem heeft gezegend. Zijn naam houdt hij geheim, maar de zegen die hij 

Jakob toedient, verandert zíjn naam: “voortaan zul je niet meer Jakob heten, maar Israël, want 

je hebt met God en met mensen gevochten en je staande kunnen houden”. Jakob heeft die 

nacht met de Naamloze – met God – gevochten, en pas vanaf dat ogenblik kreeg hij diens 

zegen. Van dan af leeft hij van de genade van diens gift en wordt hij en zijn twaalf zonen de 

basis voor het twaalf stammen tellende ‘volk van Israël’.20  

Die ‘fabel’ brengt op zijn manier de paradox genaamd mens ter sprake: gegrepen door 

waar hij zelf geen greep op krijgt, is hij een vraag waarop geen sluitend antwoord is; hij is een 

brandend verlangen dat, net als het “brandende braambos”21, alleen door zijn eigen vuur 

wordt gevoed. Of nog: een giftige gift waartegen de mens nooit voldoende tegengiften in 

stelling kan brengen, en die hem in één en dezelfde beweging het leven schenkt én dat leven 

verkracht.  

Het negatieve, tragische aspect van die basisstructuur is moeiteloos in elk religieuze 

discours te herkennen. Maar je moet het wel eerst opdelven van onder een ‘bovenlaag’ die het 

hele probleem met een positieve wending verhult. Want het mag dan wel zijn dat God de 

naam is voor die verkrachtende gift die de basisstructuur van ons bestaan uitmaakt, precies 

omdat Hij  de naam voor dat geweld is, komt het in de handen te liggen van een goed en 

heilzaam geweld – van een ‘geweldige’ goedheid. God is altijd ook en vooral zo ‘geweldig’ 

omdat hij geacht wordt het oergeweld waarop de mens rust, in bedwang te houden. Zijn 

genade is zo grenzeloos, precies omdat Hij ook altijd de naam is voor wat het kwalijk 

transgressieve karakter van de gift met een nog grotere transgressieve macht ten goede keert. 

Vandaar ook zijn vergevingsgezindheid. Dat Hij zich buiten en boven de wet opstelt, brengt 

zijn macht dicht in de buurt van de misdaad. Maar omdat hij machtiger is dan de machtigste 

misdaad, kan hij niet alleen elke misdaad bestrijden en als hen dat zint ook vergeven. Juist 

omdat hij de God van de wraak is, is hij een vergevende god.   

In Theorema haalt Pasolini die ‘bovenlaag’ uit het religieuze verhaal weg: de 

grammatica van de gift wordt hier in louter menselijke termen gearticuleerd. Hij gaat niet van 

een God, maar een mens uit. En die mens geeft liefde op de manier zoals mensen dat doen: 

erotisch. Even grensoverschrijdend in zijn goedheid als de oude God, schenkt ook hij zichzelf 

weg, en laat daarbij alle wetten en regels achter zich. Alleen beschikt hij niet langer over het 

vermogen om die transgressie ten goede te keren. Hier is geen God meer die het gif in de gift 

                                                 
20 Genesis 32, 23-32. 
21 Exodus 3, 2. 
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tot waarmerk van een almachtige goedheid maakt. De gift is niet langer te vertalen met de 

heroïek van kruisdood en verrijzenis. Hij moet het voortaan stellen met een meer prozaïsche, 

maar daarom niet minder mysterieuze erotische overweldiging en met het al te gekende 

onvermogen daarmee in het reine te komen.  

 

10. Lars von Triers theorema … 

 

Pasolini’s erotische setting wil die religieuze laag waaronder de gift bedolven is geraakt, 

achter zich laten. Toch klinkt zij sterker in zijn film door dan hem wellicht lief is. Dit ligt aan 

wat men een humanistische restant in zijn film zou kunnen noemen. De liefdesgift waarrond 

alles draait, gaat daar immers nog uit van een mens, van de ontwapenende onschuld van een 

mooie jongeling. Maar het is nog de vraag of ook dit ‘humane’ beeld niet op zijn beurt de 

basale structuur van de gift aan het directe zicht onttrekt. Gaat de gift die hier wordt 

blootgelegd – de gift die de mens het leven geeft en het tegelijk ontregelt – wel in laatste 

instantie uit van een mens? Is de alteriteit waarnaar de gift verwijst, en die inderdaad niet die 

van een God is, dan een menselijke, ‘humane’ alteriteit? Is er eerst de onschuld van een 

volmaakt menselijke schoonheid, die ons vervolgens, door ons te ‘nemen’, de zin van ons 

bestaan geeft als een onontbeerlijke maar onaannemelijke gift? Kortom, gaat die gift wel 

terug op een schenker?  

Het is hier dat von Triers film een punt maakt en, zo je wil, een theorema neerzet dat 

voorbij dat van Pasolini gaat. Dogville dringt in die zin dieper door in wat onder de zo-even 

geëvoceerde religieuze fabel schuilgaat. Onder het subject dat de gift schenkt – in Pasolini’s 

film de ‘gast’ – schuilt een ‘object’, dat de ware bron van die gift is. Dit is de stelling die uit 

von Triers film spreekt. Dat de beide films zich ook door een sekseverschil van elkaar 

onderscheiden, is hierbij niet zonder betekenis. Pasolini’s film laat de gift uitgaan van een 

‘man’, in de traditionele zin van het woord: van iemand die in het geven en het nemen actief 

aan zet is. Von Triers film laat de gift uitgaan van een ‘vrouw’, eveneens in de traditionele zin 

die haar sekse toebedeeld krijgt: die van iemand die genomen wordt en die, wanneer ze geeft, 

dat doet ondanks zichzelf, zoals een ‘bron’ dat bijvoorbeeld doet (om het bij dit ene 

hyperklassieke beeld te laten). Beide films mogen dan gevangen blijven in een al te stereotype 

vrouw- en manbeeld, dat beeld laat beide cineasten wel toe om hun theorema scherp te 

formuleren. Wat Pasolini in een klassiek ‘mannelijke’ grammatica neerzet, hertaalt von Trier 

in zekere zin in een klassiek vrouwelijke setting. De functie die in beide versies aan de 

schoonheid wordt toegedicht is hierin telkens revelerend. 
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Grace mag dan een ‘bloedmooie vluchtelinge” zijn, haar aantrekkelijkheid 

functioneert niet op dezelfde manier als de intrigerende schoonheid die de ‘gast’ uit Theorema 

uitstraalt. Neem bijvoorbeeld de volgende scène uit Theorema. De gast logeert er in de kamer 

van de zoon, Pietro, en op een bepaalde nacht kan die het niet laten om bij het bed waarin de 

gast slaapt te gaan staan en, na lang aarzelen, tenslotte stiekem de dekens weg te halen om in 

volle bewondering naar diens naakte lichaam te staren. De gast, plots wakker geworden, raadt 

onmiddellijk Pietro’s voyeuristische bedoelingen en ziet hoe de puber het nu besterft van 

schaamte. Maar in plaats van een verwijtende blik, zien we in de ogen van de gast “dat 

vaderlijke licht vol moederlijk vertrouwen”, waarna hij zich over Pietro heen buigt en zich 

aan hem ‘geeft’.22 De gast ‘stort’ zich in liefde over Pietro uit (zoals hij dat later bij elk van de 

gezinsleden zal doen) met hetzelfde effect als wanneer Jahwe’s geest zich over iemand 

uitstort: overweldigend heerlijk en tegelijk ontwrichtend.23 De schoonheid van de ‘gast’ heeft 

dezelfde verblindende functie als Jahwe’s geest of als de duisternis waarin Jakobs 

tegenstander was gehuld in de nacht waarin hij Israël werd: eerder dan ze te tonen, verhult die 

schoonheid de bron van waaruit de gift wordt geschonken. Ze omarmt het overweldigend en 

ontwrichtend gebeuren met zachte maar verblindende genade die ons een directe confrontatie 

onthoudt met het punt waar het in de gift om draait.  

 Graces schoonheid functioneert anders. Zij is niet de imponerend openbaring waarvoor 

de mensen uit Dogville spontaan ontzag voelen en voor wie ze van angst en schaamte 

terugdeinzen als ze plots ontdekken hoezeer ze naar haar verlangen. Hier is het Grace zelf die 

in schaamte en angst voor Dogville verschijnt. Haar schoonheid wekt weliswaar ieders 

verlangen op, maar is zij is, in tegenstelling tot de ‘gast’ in Theorema, niet in staat dat 

verlangen genadevol in de armen te sluiten. Of, exacter: ze kan dat maar heel even – en dan 

nog alleen ondanks haarzelf. Binnen de kortste keren blijkt ze niet in staat hen te geven wat ze 

van haar verwachten, en slaat de idylle die het dorp met haar beleefde, om in een bittere hel, 

zeker voor Grace, en tenslotte ook voor het dorp.  

De lotgevallen die de mooie Grace in Dogville ten deel vallen, tonen in zekere zin wat 

de ‘gast’ zou zijn overkomen als hij niet was vertrokken en zijn vijfvoudige erotische relatie 

had laten duren. Het aura van antieke of Messiaanse god dat om hem ging, zou dan geen lang 
                                                 
22 Pasolini, Theorema, op. cit. p. 33. 
23 “Dan zal de Geest des HEREN u aangrijpen; gij zult met hen in geestvervoering geraken en tot een ander mens 
worden” (1 Samuel 10, 6). “En de Geest des HEREN greep hem aan: hij ging naar Askelon, sloeg daar dertig 
mannen dood, nam hun bovenklederen en gaf die aan hen, die het raadsel hadden opgelost. Maar zijn toorn was 
ontbrand en hij keerde terug naar het huis van zijn vader.” (Rechters14,19). Of, in een meer apocalyptische sfeer, 
waarin Jahwe’s uitgestorte geest de wereld zal veranderen: “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal 
uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw 
jongelingen zullen gezichten zien. (Joël 2, 28). 
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leven beschoren zijn geweest. Van iemand die zo genereus was om hen te willen ‘nemen’, zou 

hij algauw geëvolueerd zijn tot iemand die (net als Grace overkwam) vooral door hen werd 

genomen. Ook de verbluffende onschuld die in zijn transgressies zo vorstelijk overeind bleef, 

zou binnen de kortste keren in de banale molen van schuld en aflossing terecht zijn gekomen. 

De subversieve minnaar zou de ‘dagdagelijkse’ geliefde geworden zijn. En zelfs als hij ook 

dan een bron van subversie was gebleven, zou die in elk geval niet langer van hemzelf zijn 

uitgegaan. In plaats van heer en meester over een situatie in crisis, was hij er 

hoogstwaarschijnlijk maar al te gauw het slachtoffer van geworden.  

Hier voel je de grenzen van de erotische metafoor waarop Pasolini’s Theorema is 

gebouwd. Die werkt slechts voor zover zij heimelijk blijft steunen op de religieuze referentie 

waarvoor ze juist een alternatief wil bieden. Een overweldigende erotische ervaring 

confronteert de mens met de gift waarop hij teruggaat maar die hij zich niet kan toe-eigenen, 

of, wat op hetzelfde neerkomt, met een verlangen naar iets dat hem grijpt (‘neemt’) zonder er 

ooit zelf greep op te krijgen. Dit is, kernachtig, het theorema dat de film wil duidelijk maken. 

Alleen laat Pasolini die gift waar de erotiek op teruggaat, uitgaan van iemand die aan de 

paradoxen van eros en gift ontsnapt, want ze beheerst. Op die manier verliest de subversieve 

kracht die de giftmetafoor aan de orde stelt aan kracht. De fatale ontredderende 

onmogelijkheid die in de gift aan de oppervlakte komt, lijkt niet op te gaan voor de schenker, 

voor degene die ze zelf geeft. Als de rol van de ‘gast’ die is van een afwezige (zelfs afwezig in 

de liefdes die hij bedrijft), dan is dat niet de rol van de afwezige mens, maar die van een 

afwezige god. Hij is diegene die, sinds Gods dood, niet langer mogelijk is: de bezitter en 

schenker van de gift waarvan de mens leeft. Een soeverein subject dat bewust en vrij, als een 

ware ‘heer’, de gift die liefde heet – of de liefde die een gift is – uitdeelt en wegschenkt 

zonder er zelf aan ten onder te gaan: die metafoor van een mannelijke, ‘heerlijke’ schenker 

dringt niet ver genoeg tot de kern van de gift door. 

Dit is het punt dat Lars von Trier met Dogville maakt. De gift waar het dorp van 

opleeft, de gift waar het überhaupt van leeft, wordt hen gegeven in de strikte zin die deze notie 

veronderstelt: hij komt van buiten, als uit het niets, en geeft zich gratuit. Maar daarbuiten, 

daar waar die gift waarvan we leven vandaan komt, loopt geen volmaaktheid rond die het zich 

kan veroorloven genereus te zijn. Daarbuiten is niets dan het ‘object’ van ons verlangen. Ons 

bestaan, een bestaan dat een en al verlangen is, wordt ons paradoxaal gegeven door datgene 

wat we verlangen. We krijgen wat we zijn (we zijn dus niet zomaar wat we zijn/hebben), 

maar krijgen het nergens anders vandaan dan van datgene wat we verlangen, van datgene wat 
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we buiten onze wereld dromen, van dat ‘iets’ waarvan we hopen dat het ons zal verheffen 

boven de sleur van kommer en kwel waaronder we gebukt gaan.  

We krijgen ons leven/verlangen van wat we dromen en fantaseren. We hebben ons 

eeuwen lang een onsterfelijke god gefantaseerd om het ons te geven. Pasolini fantaseerde zich 

een mooie sterfelijke god – of een heerlijk goddeloze jongeling – om het de bourgeois te 

geven. Von Triers film is niet minder fantasie. Hij verbeeldt zich dat de gift die “van Dogville 

een fantastische plek om te leven” maakt, gegeven wordt door ‘iets’ wat Dogville zichzelf 

verbeeldt. Maar hij noemt dat ‘iets’ geen god meer, ook niet een menselijke ‘jonge god’. Zijn 

film associeert dat ‘iets’ met een vrouw. Niet omdat een vrouw niet ‘iemand’ zou zijn, maar 

omdat zij hier enkel in het spel is voor zover ze verlangd en genomen wordt: als het voorwerp 

van andermans verlangen. Het is enkel in die hoedanigheid dat ze aan de mensen van 

Dogville hun leven en hun verlangen geeft. Dat betekent dat wat ze geeft, in strikte zin niet 

van haar komt. Het is een leven/verlangen dat ze ‘teruggeeft’ aan wie het (evenwel) nooit echt 

in bezit heeft gehad en ook nooit in bezit zal hebben. En het is niet zozeer zij die dat doet. Zij 

heeft alleen het geluk of, exacter, het ongeluk om op de plaats terecht te komen waar Dogville 

dat ‘iets’ poneerde van waaruit het zijn verlangen gegeven weet. 

 

Dogville is het eerste deel van een trilogie waarin Lars von Trier zijn kijk op de  moderne 

vrije samenleving ten beste geeft en brengt er de vrijheid terug tot haar vergeten fundament: 

haar ‘gegevenheid’. Vrijheid wordt doorgaans gedefinieerd als: op eigen poten staan, zelf 

beslissen over wat men denkt en doet, over wie men is. Dogville ontgint een laag die onder 

die algemeen aanvaarde definitie verborgen zit. Die film toont de vrijheid als wat gegeven 

wordt, en als wat zich ook zelf wil geven: de vrijheid als wat we krijgen van iets waar we 

denken vrij over te beschikken; de vrijheid als een verlangen ons tot voorbij ons zelfbehoud 

weg te schenken.  

De kracht van van Triers eerste deel in zijn trilogie van de vrijheid schuilt in het feit 

dat hij die gift, religieuze metafoor bij uitstek, toch rigoureus buiten elke religieuze connotatie 

heeft gehouden. In de traditie van de strengste verlichting (en niet toevallig is de toon van de 

film die van een laat achttiende-eeuwse roman), ontrafelt hij de basale structuren die onder het 

oppervlak van de religie werkzaam zijn. Dat het daarmee ook de structuur van onze 

allerrecentste en niet meer uit onze wereld weg te denken fascinatie voor en geflirt met religie 

heeft blootgelegd, zal hoogstwaarschijnlijk blijken uit het volgende deel van de trilogie. We 

kunnen er alleen met de hoogste verwachting naar uitzien.  


