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Richard Lindner, Boy with Machine
(1954, o/c, 40 x 30, Mr and Mrs C.L. Harrisson, Batavia, Ohio)

Woord vooraf
Gedurende de jaren 1945-1965 (ik spreek over Europa) was er een bepaalde correcte manier van denken, een bepaalde stijl van politiek
spreken, een bepaalde ethiek van de intellectueel. Men moest vertrouwd zijn met Marx, zijn dromen niet te ver van Freud laten afdwalen en tekensystemen – de betekenaar – met het grootste respect
behandelen. Dat waren de drie voorwaarden die de vreemde bezigheid van een beetje waarheid over zichzelf en zijn tijd te zeggen en te
schrijven, aanvaardbaar maakten.
Toen kwamen de vijf korte, hartstochtelijke, uitbundige, raadselachtige jaren. Aan de poorten van onze wereld stond er uiteraard
Vietnam en kregen de gevestigde machten hun eerste zware klap te
verduren. Maar wat was er hier, binnen onze muren, nu precies aan
het gebeuren? Een mengelmoes van revolutionaire en antirepressieve politiek? Een oorlog die werd uitgevochten op twee fronten, tegen
sociale uitbuiting en psychische onderdrukking? Een opstoot van libido die door de klassenstrijd werd gemoduleerd? Wellicht. In ieder
geval is het deze bekende, dualistische interpretatie die beweert de
evenementen van die jaren te verklaren. De droom die tussen de Eerste Wereldoorlog en het fascisme het dromerigste deel van Europa
– het Duitsland van Wilhelm Reich en het Frankrijk van de surrealisten – betoverde, was teruggekeerd en zette de werkelijkheid zelf in
lichterlaaie: Marx en Freud in hetzelfde gloeiende licht.
Maar is dat echt wat er gebeurde? Had men het utopische project
van de jaren dertig weer opgenomen, nu op schaal van de historische
praktijk? Of was er integendeel een beweging naar een politieke strijd
die zich niet langer voegde naar het model dat door de marxistische
traditie werd voorgeschreven? Naar een ervaring en een technologie van het verlangen die niet langer freudiaans waren? Men hees de
oude vaandels, maar de strijd had zich verplaatst en breidde zich uit
naar nieuwe zones.
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Anti-Oedipus toont eerst en vooral hoeveel terrein er gewonnen
is. Maar het doet veel meer dan dat. Het verspilt geen tijd aan het
zwartmaken van de oude idolen, al amuseert het zich geweldig met
Freud. En vooral: het spoort ons aan om verder te gaan.
Het zou een vergissing zijn om Anti-Oedipus te lezen als het nieuwe
theoretische ijkpunt (u weet wel: die met veel ophef aangekondigde
theorie die eindelijk alles omvat, eindelijk totaliseert en geruststelt,
en waarvan ons wordt verzekerd dat we hem ‘heel erg nodig hebben’
in ons tijdperk van verstrooiing en specialisering waarin alle ‘hoop’
ontbreekt). Men moet geen ‘filosofie’ zoeken in deze buitengewone
stortvloed van nieuwe denkbeelden en verrassende concepten: Anti-Oedipus is geen blitse Hegel. Ik denk dat Anti-Oedipus het best kan
worden gelezen als een ‘kunst’, een ‘ars’ in de zin waarin men bijvoorbeeld over ‘ars erotica’ spreekt. Geïnformeerd door de schijnbaar abstracte noties van multipliciteiten, fluxen, assemblages en
connecties, biedt de analyse van de verhouding van het verlangen
tot de werkelijkheid en tot de kapitalistische ‘machine’ antwoorden
op concrete vragen. Vragen die minder begaan zijn met waarom dit of
dat het geval is, dan met hoe we te werk moeten gaan. Hoe voer je het
verlangen in in het denken, in het spreken, in het handelen? Hoe kan
en moet het verlangen zijn krachten ontplooien in het politieke domein, hoe kan het in het proces van het omverwerpen van de gevestigde orde in intensiteit toenemen? Ars erotica, ars theoretica, ars politica.
Van hieruit tekenen zich de drie tegenstanders af waartegen Anti-Oedipus het opneemt. Drie tegenstanders van verschillende sterkte, die
verschillende graden van gevaar vertegenwoordigen en door het
boek op verschillende manieren worden bestreden:
1. De politieke asceten, de trieste militanten, de terroristen van de
theorie die de zuivere orde van de politiek en het politieke spreken
willen bewaren. De bureaucraten van de revolutie en de ambtenaren
van de Waarheid.
2. De treurige specialisten van het verlangen, de psychoanalytici
en semiologen die elk teken en elk symptoom registreren en de multipliciteit van het verlangen onder het juk van de tweevoudige wet
van structuur en gemis zouden willen brengen.
3. De grootste vijand, ten slotte, de strategische tegenstander (de
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oppositie van Anti-Oedipus tegen de twee andere is meer van tactische
aard): het fascisme. Niet alleen het historische fascisme van Hitler en
Mussolini – dat zo goed het verlangen van de massa’s wist te mobiliseren en te gebruiken – maar ook het fascisme in ons allemaal, in
onze hoofden en in ons alledaagse gedrag: het fascisme dat ons ertoe
aanzet verliefd te worden op de macht, juist datgene te verlangen
wat ons overheerst en uitbuit.
Ik zou zeggen dat Anti-Oedipus (mogen de auteurs het me vergeven) een boek over ethiek is, het eerste boek over ethiek dat in heel
lange tijd in Frankrijk werd geschreven (wat misschien verklaart
waarom het succes ervan niet tot een bepaald ‘lezerspubliek’ beperkt
bleef: anti-oedipaal zijn is een manier van leven geworden, een wijze
van denken en leven). Hoe voorkom je dat je een fascist wordt, zelfs
(en vooral) als je meent dat je een revolutionair militant bent? Hoe
ontdoen we ons spreken en ons handelen, ons hart en ons genot van
het fascisme? Hoe elimineren we het fascisme dat in ons gedrag zit ingebakken? De christelijke moralisten zochten naar de sporen van het
vlees verborgen in de schuilhoeken van de ziel. Deleuze en Guattari
van hun kant gaan op zoek naar de geringste sporen van fascisme in
het lichaam.
In een bescheiden hommage aan de heilige Franciscus van Sales1,
zou je kunnen stellen dat Anti-Oedipus een Inleiding op het niet-fascistische
leven is.
Deze levenskunst die tegen alle gevestigde of ophanden zijnde vormen van fascisme ingaat, houdt een aantal wezenlijke principes in.
Als ik van dit geweldige boek een handleiding of gids voor het alledaagse leven zou maken, zou ik ze als volgt samenvatten:
– Bevrijd de politieke actie van alle naar eenheid strevende, totaliserende paranoia.
– Laat actie, denken en verlangens zich ontwikkelen door proliferatie, juxtapositie en disjunctie, niet door onderverdeling en piramidale hiërarchische ordening.
– Ontdoe je van de oude categorieën van het Negatieve (wet, limiet, gemis, lacune) die door het westerse denken zo lang gesacra1

Zeventiende-eeuwse priester en bisschop van Genève, bekend om zijn Inleiding
op het Devote Leven (1604).
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liseerd werden als een vorm van macht en een toegang tot de werkelijkheid. Geef de voorkeur aan wat positief en veelvoudig is, aan
verschil boven eenvormigheid, aan fluxen boven eenheden, aan beweeglijke assemblages boven systemen. Ga ervan uit dat wat productief is niet sedentair maar nomadisch is.
– Denk niet dat je ongelukkig moet zijn om militant te zijn, zelfs
al is het ding dat je bestrijdt iets verschrikkelijks. Het is de aansluiting
van het verlangen op de werkelijkheid (en niet zijn vlucht in de vormen van de representatie) die revolutionaire kracht bezit.
– Gebruik het denken niet om een politieke praktijk op Waarheid
te gronden; gebruik politieke actie niet om een gedachte als zuiver
speculatie af te doen. Gebruik de politieke praktijk om het denken
te intensiveren, gebruik de analyse om de vormen en interventiedomeinen van de politieke actie te vermenigvuldigen.
– Eis niet van de politiek dat ze de ‘rechten’ van het individu –
zoals die door de filosofie gedefinieerd werden – herstelt. Het individu is een product van de macht. Wat nodig is, is om door middel
van vermenigvuldiging en verschuiving uiteenlopende assemblages
te ‘de-individualiseren’. De groep mag geen organische band zijn die
hiërarchisch geordende individuen verenigt, hij moet een voortdurende generator van de-individualisering zijn.
– Wordt niet verliefd op de macht.
Je zou zelfs kunnen zeggen dat Deleuze en Guattari zo weinig
op hebben met de macht dat ze geprobeerd hebben om de machtseffecten die met hun eigen discours verbonden zijn te neutraliseren. Vandaar de spelletjes en de valstrikken die in het boek verspreid
liggen en die de vertaling ervan tot een heksentoer maken. Dit zijn
niet de bekende valstrikken van de retoriek, die er alles aan doen om
de lezer te verleiden zonder dat hij doorheeft dat hij gemanipuleerd
wordt, en die ten slotte proberen hem tegen zijn wil over te halen.
De valstrikken van Anti-Oedipus zijn die van de humor: zoveel uitnodigingen om je van je stuk te laten brengen, om de tekst gedag te
zeggen en de deur dicht te gooien. Het boek laat je soms geloven dat
het allemaal maar om te lachen is, terwijl er iets wezenlijks, iets buitengewoon ernstigs gebeurt: de jacht op alle soorten fascisme, zowel
de grote die ons omringen en ons verpletteren als de kleine, die de
tirannieke bitterheid van ons alledaagse leven uitmaken.
Michel Foucault

– Michel Foucault in zijn woord vooraf

In Anti-Oedipus laten Gilles Deleuze en Felix Guattari zien
hoe verlangen centraal staat in onze samenleving. Het is
een klassiek maar wild boek, dat veel met elkaar verbindt:
psychologie, economie, politiek, kunst en nog veel meer.
De dwarse ideeën en concepten als ‘verlangende machine’ en ‘lichaam zonder organen’ sloegen bij verschijnen in
als een bom. En ze zijn nog steeds invloedrijk, niet alleen
onder filosofen, maar ook onder kunstenaars, architecten
en andere vernieuwende geesten.
Gilles Deleuze (1925-1995) was een Frans filosoof die een
invloedrijk en vernieuwend filosofisch oeuvre schreef.
Samen met psychoanalyticus Felix Guattari (1930-1992)
schreef hij boeken die onze kijk op de wereld volledig veranderden.
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‘Hoe ontdoen we ons spreken
en ons handelen, ons hart en ons genot
van het fascisme? Anti-Oedipus,
zou je kunnen stellen, is een inleiding
op het niet-fascistische leven.’
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