
Descartes, dat op 8 juni 1637 samen met de 

Discours de la méthode verscheen bij Jean 

Maire in Leiden, dat het perspectief van een 

artistieke techniek (of even later bij Louis x i v 

een machtsmechanisme) tot een wereldbeeld 

gemaakt wordt. Voor Descartes bestaan de 

dingen uit de realiteit slechts en la grosseur, la 

figure, l 'arrangement et le mouvement de leur 

figures'. Dus in wat er zichtbaar van is. De es-

sentie van de realiteit is wat er met het blote 

oog of lenzen gezien kan worden. De rest is bij-

zaak. Tasten, voelen, ruiken, horen: onbelang-

rijk. Descartes reduceerde ons tot voyeurs. 

De militaire voorstelling 
Een tijdje geleden zag ik Meg Stuart in het 

BRTN-programma Ziggurat praten over haar 

nieuwe dansprogramma. Ze sprak ook over 

haar werkwijze en benadrukte hoe ze in haar 

dansstudies de natuurlijke beweging uiteen-

haalde, via herhaling, via het werken met tijd. 

Ze toonde hoe een klein, alledaags gebaar van 

de arm, door het uit zijn context te halen, te 

herhalen, er de tijd bij te betrekken tot een 

dansbeweging werd. 

Haar manier van werken (die natuurlijk 

de manier van werken is van veel moderne 

choreografen) deed me warempel denken 

aan...zeventiende eeuwse militaire discipline. 

In zijn strijd tegen Spanje ontwikkelde het 

Hollandse leger onder Prins Maurits nieuwe 

gevechtstechnieken die in de woorden van de 

Britse socioloog Anthony Giddens in zijn 

boek The Constitution of Society neerkomen 

op een abstraheren van de menselijke hande-

ling uit de concrete tijd- en plaatsgebonden-

heid: 'Aan het einde van de 16de eeuw werd er 

in het Nederlands leger een methode ontwik-

keld waarbij de troepen programmatisch ge-

traind werden op een ordelijke manier te ma-

noeuvreren terwijl ze toch geregeld en zonder 

ophouden vuurden. Dit werd bereikt door de 

timing van de verschillende bewegingen van 

het lichaam. Deze methode werd later toege-

past op de gebaren die nodig waren voor het 

laden, vuren en herladen van wapens en de 

vele andere aspecten van militaire organisatie. 

(...) Zo verdeelde Maurits van Oranje het 

hanteren van de musket in een serie van 

drieënveertig verschillende bewegingen, die 

van de hellebaard in drieëntwintig, die ge-

coördineerd werden binnen een formatie van 

soldaten in een gevechtseenheid.' 

In Surveiller et punir drukte Michel Fou-

cault enkele afbeeldingen af uit een Frans mili-

tair handboek: L'art militaire français uit 1696 

waarmee de vernieuwingen van prins Maurits 

ook in het Franse leger geïntroduceerd wer-

den. Het zijn bijna balletbeschrijvingen waar-

bij de musket als een soort prop gebruikt 

wordt: 'Reposez-vous sur vos armes. Ce com-

mandement s'éxecute en quatre temps: le pre-

mier, en étendant le bras droit vis-à-vis la cra-

vatte, le mousquet planté droit sur la crosse: le 

second temps, en laissant glisser le mousquet 

au desous de la ceinture de la culotte, & en 

haussant la main gauche au bout du canon du 

mousquet: le troisième, en laissant tomber la 

crosse du mousquet: & l a quatrième, en glissant 

la main droite pour la joindre à la main gauche.' 

De overeenkomsten met de even metho-

dische beschrijvingen van de verschillende 

dansbewegingen uit het klassieke ballet zijn 

opvallend. Maar er is meer dan dat: beide dis-

ciplines hebben een zelfde voedingsbodem. 

Het gaat telkens om het disciplineren (dus 

uiteindelijk vernietigen, inpalmen, kolonise-

ren) van het lichaam via het mechanisch her-

halen van ingestudeerde sequenties van be-

wegingen. Op 15 maart 1666 schouwde Louis 

x i v de eerste militaire parade, waarin acht-

tienduizend musketiers hun nieuw ingestu-

deerde discipline konden laten bewonderen. 

Vijf jaar tevoren had hij de Académie Royale 

de Danse opgericht. Pierre Beauchamps, de 

dansmeester, codificeerde als eerste de voet-

posities van de klassieke ballettechniek (de 

danse d'école). Niet alleen dat discipline-ma-

tig opdelen van de realiteit in autonome han-

delingen in het ballet of het leger komen over-

een. Het is ook precies dezelfde techniek (het 

opdelen van de werkelijkheid in 'idées claires 

et distinctes') waarmee René Descartes (die, 

voor zover ik weet, geen balletverleden had, 

maar wél in het leger van Prins Maurits 

gediend had) de héle realiteit te lijf wilde: los 

van het lichamelijke en organische, het tasten 

en ruiken, zocht hij naar abstracte primaire 

ondeelbare logische 'ideeën'. Ballet, militaire 

discipline en rationele filosofie marcheerden 

vanaf toen op hetzelfde ritme: dat van de op-

deling van de zichtbare wereld in zijn ldeinste 

onderdelen die dan methodisch ingeoefend 

en herhaald werden, los van hun oorspronke-

lijke context. 

De moderne sociologie heeft een naam 

voor deze praktijk die pas veel later, aan het 

begin van deze eeuw, naar de industrie ver-

taald is: Taylorisme of Fordisme - naar Henry 

Ford die zijn model T aan de lopende band 

liet vervaardigen. Hoe beter een handeling 

opgedeeld, en ingeoefend is, hoe sneller ze 

kan uitgevoerd worden: daaraan dankte niet 

alleen het Pruisisch leger van Frederik De 

Grote zijn overwinningen in de 18de eeuw, 

maar ook de Japanse autoindustrie in deze 

eeuw. Tegenwoordig, niet toevallig, zijn het 

geen lichamen maar robots die wagens in me-

kaar steken (en trouwens ook steeds meer op 

het slagveld optreden). 

Portret van Lodewijk XIV door Rigaud 

(Versailles, ca. 1700) 
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