
Geachte dames en heren,

Joke heef,t mij gevraagd onx u íets te vertellen over het thema
'dier-worden' bij de Franse t'il-osoof Gil-l-es Deleuze" Orndat dit
therna bij Detreuze onl-osrnaketijk ís verbonden met het probleem

dat hem bezighoudt, zaï j"k rnijn lezJ-ng beginnen rnet een korte
situering varr DeLeuze err l:et. probl-eern dat hij signaleert, om

vervolgens over te gaan naar de opJ-ossíng die hí j aandraagt
voor dj-t probleent. Het sleutetrwoord van deze oplossing, dat
kan ik u hier alvast veri<J-appen, i"s 'worden', waar het dj-er-
worden een onderdeel- van uítmaakt.

Gil-tes Del-euze werd op 18 januarS. 1925 Eeboren te Par:is, waar

hij op 4 novernber vorig jaar ook is gestorven. Het oeuvre dat
hij nal-aat, kenmerkt zich door een Erote verscheidenheid aam

onderwerpen: f,ilosofíe, politi-ek, psychoanalyse, J.iteratuur,
fiJ-m, kunst, ët cetera. Maar dat niet alleen. Het wordt oCIk

gekenrnerkt door een vraag die onophoudelÍjj< weerkl-i.nkt: hce te
ontkomen, en:.it t.e kc,nien? Deze vraagkl"inkt za luid dat we

haar zelfs als lei"draad kunnen nemen bij de indeling van zijn
oeuvre. Hierin ziSn drie perJ-oden te onderscheiden" De ëerste
wordt beheerst d-oor de vraag -hoe uit de geschiedenis van de

f ilosof j"e te komen?' " In deze periode schrí j f t hi j een ser j-e

rnonograf,ieën over de filosof,en Hume, Nietzsche, Kant, Bergson
en Spinoza, en de r:iet-filosofen Frourst en Sacher-Masoch, Aa.m

het eÍnde van deze periode verschíjnt Différence. et répétiti*
orlr zijn dissertatie, en Loqique di: sens, eeï1 experirnenteel
boek over de schrijver Lewis Caro11", dat de overganE marÏ*eert
naar de tweede periode" Hierin gaat het om d,e vraag -hoe uít
het representatj-eve denken te kr:rnen?'" Van beslj-ssenr,tre invloed
bi j de i-r j-turerki"ng van deze vraag j.s zi j n ontmoeting met de

psychoanal"ytJ-cr-es Fél-ix Gr:attari geweest " DezE ontmoeting is
het begin van een vruchtbare samenwerking die aanvankel- j. j k
resul-teert in een drietal roer:kerr: L'anti.-Oedipe, Kafka - Pour
une l" ittérature mineure en Mi 1}e Fl-ateaux . Met name deze

werken zul"len centraal staan in deze Ï"ezing. De derde en
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tevens Ïaatste periode wordt gekenmerkt door de vraag 'hoe uit
de fitrosofie te komen om haar des te beter van br.litenaf te
kunnen produceren?* " Del.errze, dit keer al.leen, gaat zich
bezighouden met de schilderkunst van Francis tsacon, rnet de

fitm, met het theater van Carrnetro Bene, met de fiIosofen
Foucautrt, tr-,eÍbníz en Chàtel-et, ëo de schr:iiven Beckett-. Een

vaï-r z..1rrr laa-tste troeken schrÍ j f 1-- hi j weer in samenwerking m,et

Fél-ix Guattarí en gaat over de vraag 'wat- j-s fil-osofr-e?'"

Het- probleem dat Deler-rze bezíghoudt, komt heel- duÍdei-ijk naar
voren in zijn boeken over rle fíïm" FTierin signal-eert hÍl een

brer,rk die z ich voltrekt omst"reeks rie tweede hiereldoorl og "

Binnen de fil-mkunst vÍndt darr eeri overganE plaats va.m d.e

actiefilm uit F{o}ywood naar het Ital iaanse neo-realÍsme, Het

Ital-iaanse neo-realisme heeft aIs kenmerk dat de hoofdpensonen

niet meer weten hoe ze moeten handel"en. 7-e zien wat er ge-

beurt, maar zí3n onmachtig om er iets tegen t-e rloen" Dj-1- i-n

tegenstel-ling tot de actiefilm uít Hollywood, waar de hoof,d-

ï)ersonen atti j d weten hoe ze rnoeten handelen " Ee ïtal j-aanse

neo-realist=ische f i.].m nu; weerspi egeLt volgens Deleuze, de

s j-tuatíe na de tweede Wereldoorïog. De Ínenserr Eetroven níet
meer za dat z,e de toe*sta,nd m.eester ztjn, dat ze íet-s krrnnen

veranderen. De gebeurtenissen van de tweede Werel-doonJ,og zíjn
hen boven het hoofd gegroej-d en hebben hen al-s het. uiare I-annge-

slagen achtergel-aten i ze verzetten zlch niet meer teEen het
heden" Deze sítuatie is ondraagli3k ín de ogen van DeLeuze en

naar zí3m rnening moet een filosoof reagereri op het rnornent dat
een sítuatíe ondnaaglijk wordt. FIet ondraaglijke is volgens
hem de krachtigste ctrÍ j fveer van rle f Ílosof ie en maakt haar
nooclzakel.i j kerwi j s tot een pol itieke f ilosof ie.

De vraaE van Deleuze 'hoe te ontkomen, en:it te komen?' leel<
in eez:ste i.nstantie een persoonlijke vraagí maar onthult zichl
j"n de loop van zJ-jn oeïrvre a1s dè politiehe vraag bíj uítst.ek:
hoe ontkomen we aan deze situatie waarin de mensen zich niet
meer verzetten tegen het heden?
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De fi,losofie van DeLeuze aril- aansporen tot verzet tegen het
heden" §inds de tweede Werel-dor:rlog heeft de geschiedenj-s óén

ko::t rnomerrt qekend waarin de mensen ntas#at weerstand hebh:en

geboden, volgens Deleuze, èB dat was mej- '68. Hij zegt hier-
over: 'I{et was een f enorneen van he}de::ziend.heíd-, alsof een

samenleving opeen*q zag wat z,e aan ondraaglijks bevatte en ook

de mogelijkhei"d van j.ets anders z,ag'. Mei '68 wa§ voor Deleuze
aen gebeurteni.s die de betrokkenen opeens anders naar hun

samenleving deed kÍjkerr. Deze andene manier van kijken werd

col-l-ectief orngezet in verzet tegen die samenleving, Verzet
niet alleen in destructieve z:rt, rnaar ook in crea.tler,"e zin:
men zag mogeLijkheden om het anders te doen. Weerst.and bj-eden

impli.ceert volgens Deleuze aïtijd díe t,',vee d:-ngen: verzet
tegen ëen sÍtuatie di.e ondraaElijk is geworden en het creèinen

van nieuwe mogeLí3kheden.

Met mei'68 Ín zíjn achterhoofd wíl- Deleuze, in sa.ment^rerking

inet Guattarí , met" de boeken ï, ' ant i.-,QqíIipe en I,Íi 11e-Flateaux,
een bijdrage l"everen aan de stríjd voor een nj"euwe subjectivi.*
teit die het Franse d-enken van na '58 kenmerkt. Concreet
betekent dit dat híj gaat proberan om te laten zi-err hoe iemarrd

in een gegeven soeíale werkelijkheid aaï-r een bepaald-e codering
kan ontsnappen en een proces van bevrijcting in gang kan zet-
ten " Een ruwe schets van be j-de werleen zov er als volgt uit
kunnen zien.

In. L'anti:Oedipe stellen Deleuze en Guattari de condj-tioneren-
de werl<Íng van de psychoanaLyse en }:aar naultre band. rnet het
kapitalisme aan rle kaak " ZíJ verdedigen teEen d-e psyctroanal-yse

- die heel. het spel van de verlangens neerslaat ín d-e beperkte
code van Oedip-trs t zo elke verlangensproduktie vernietiEend
en in naam van een schj-zo-analyse, het recht van ieder ÍnCi'rj--
du osr te leven volgens zijn of haar eigen verlangens. Dat een

dergelijke onderneming niet zonder Eevaren is, daarvan zi-jn ze

zích t.erdege bewust. De vraag is ímmers of het subject, dat
gewend is aan zijn conditionering en hieraan zelf,s zijn eerr*

heíd eR identiteit ontleen"t, in staat is niet al leen het
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bevrijd,ingsprocec j.n gang te zet.ten, ÍïlÉar het ook te continue-
ren zonder zichzel"f en anderen daarbij te vernietigen" Want de

orde rnaaht een derrnate deel- uit van a} ollre Levenscrnstandighe-
dën, inbegrepen ons organisme en de rede, dat eeïl derqeS-i j ke

verni.etiging niet ondenkhaa"r ís " Vandaar de nccdzaak cm de

negatieve taak van de schizo-analyse, dat txíL zeggen het
doorbreken van de conditionering, te verhinden rnet. e'en posi-
tieve taak, naineS.i.jk de vrijgekomen processen van verlangen-
sprodr:ktie l-ej"den zonder ze een doel te geven err zonder za te
beperken of te condj-tioneren" Deze positieve taak iur:rdt uitge-
iserkt" in Mille Flateaux.

De reden waarom Del"euze en Guattari hun stríjd voor een nieuwe

subj*cti-viteit beginnen met een aanval CIp de psychoanalyse is
dat zíJ wil-len laten zien hroe in de eerste ontde!<k!-ng 1"4ï1

Freud, nameJ-Íj3< die vaïl het pnoduktieve onbewuste, de kiern

liqt van onze onderdrukking én van ol'ize mogelijke bevríjding"

ïk heb al gezegd dat Deleuze en Guattari in L'anti-Oedip'e en

MilLe_ P_iatqauë het recht verdedígea vaÍl ieder indivÍdu orn te
treven vo3-gens zijn of haar eigen verlangens. Bij hun verdedi-
ging gaan ze uít van de 'revoLuiionaire' ontdekking van Freud,
nameJ-ijk die van het prcduktíeve onbewuste" Wat. Freud en de

eerste analytS"ci hebben ontdei<t, vol"gans DeIe,.lze èn Guattari-,
i^s het domein van de vrije syntheses waar all-es r*ogeLijk i-s,
Deze F"reudiaanse ontdekking was revol.ut.íonair, omdat ne het
hewustzi" j n decentr:eerde en van haar voetstuk stootte ten
gi:nste van anbewuste processen" !íiermee zette de psychr:anai"yse
een vraagteken bj.j de stibjectiviteit zel-f , dat wil" zeggen bij
het bestaan van een vrij erf rationeeï- sub3ect al-s meester van
zí1n verlangen§, denken cn handelen. Di-t vraagteken wend

echter weer ui.tEewist door de tweede ontdekking van Freud,
namelijk Oerïipus, di.e de mens r:pnÍeur* prodtrceerde op abst::acte
wijze, dat wil zeggen ideologisch, voor de cultuur. Met Oedi*
pusr wiens taak het was orde aan te brengen in de ongecuJ-ti-
veerde wereld van het onbewuste, r^iordt heel de ver)-angenspro-
duktie onderworpen aan de eisen van de representatie: "Het
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onbeliru$te, en hier citeer ík, houdt op te zijn wat het is, een

fabrj"ek, een atei,ier, em eeÍl theater te wOrden, Scene en rnise

en scène" Ën zeLfs geen avant*gardetheater, zoals dat bestond
Ín de ti jd van Freud (Wedekrnd), maa,r het kLassíeke theater,
de klassieke orde van de represeílt.atÍe" {AO, 64 ) . Ï{ierop Í}u

rj-cht zich de hele kritiek van Deïeuze en Guat.tarj" in L'anti:
Oed;pe" Zr"j verwijten de psychoanal"yse deze orde van de pro-
dukti,e die het onbewuste ís,. verni.etigd te hebben, haar terug-
geEot,en te hebLren in de repre§entatie. Ïn het l"icht va}l cteze

krítiek f ormuler:en ziJ de taak van cÏe schj.zo-anaiyse als
vn1-gt., ik cj-teer: " "., het express eve oed.i.pale onbewuste, d.at

altnjd kr.lnstmatig is, oncierdrukkend en onderdrukt, mj.dde.rl:-jk
gemaakt door de farni.lie, uit elkaar halen, teneínde het onmid-
delli-jk produktieve onbewuste te bereiken" {A0, tl"7i .

Laten lre nog eens terugkeren naar de eerste ontrlekking van

Freud, narnelijk die van het produktieve onbewuste, DeLeuze en

GuattarÍ maken deze orrtoekking tot hun uÍtgangspunt en formu-
Leren naar aanleidÍng hiervan het meest algemene principe van

de schizo-analyse, ik cÍteer : 'n}Íet verlangen is van de orde
van de r:Ëoduktle en elke produktie ís tegeii j kert.i jd verian-
gend en sociaal " {AO, 352 ) . Met andere rxoorden, het verlangen
is volgens Del"euze en Guattari onmiddeLLijk produktief en

sociaal-. Een andere formulering van ditzel"fde pri.nci.pe dat de

radicale positi"e van de schizo-anaïyse tegenover de psychcana-
Iyse nog sterker tot uítdrukki-ng brengt ís: "Er js si-echts het
veLlanqen _pn.het sociale, en níets andprq" (40,36). Het zal
duÍdelíjk zijn dat Deleuze en Guatt.ari met dÍt principe de

ondermijni.rrg viseren vari de Freudj"aanse stelling dat deseksua-
lisering ën subl"imatie van de l"ibido noodzakelÍjk z5-jn om te
komen tot een vorm van sociabilit,eit. Deleuze en Guattari
zeggen niet te heErijpen op wel"ke principes de psychoanalyse
haar opvatting van het ver).angien baseert, a3-s zi3 zegt dat de

libidc zich moet, deseksualíseren of sublimererr oIn soci"aal te
invest.eren. Vo}gens hen is het niet z,a dat het verlangen
asociaaL i"s en zích moet sublirneren om sociaal- te rarorden.

Vol-gens hen j.s het verl.angerl revol"utionair. Z,íj voegen hier
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aan toe dat het verlangen niet revolutionair is, omdat het. de

revolutie wil, rnaar "o. n het is revoi-utionair op zich en als
het ware ongeuri 1d, door te wj.l- tren wat hct wÍ l. " ( AO, 138 ) . En

orndat het verlangen revolutionair is, rnoet het onderdruk'L
worden . Met andore '".,loordcn, het r,"cr 1angen wcrdt vcrdrcngen ,
niet omdat het asocíaatr ís, maar omdat het revolutj.onair is"
Dat j-s een van de centrale st.eltr-ingen van de schízo-ana1.yse.
Een cj-taat: ".." het verlangen vorrnt geen bedreiELng voor een

sarnenJ-eving orndat het verlangen ís om rnet de rnceder naar bed

te Eaan, maar omdat het revolutiona j,:: is. Hn dat wil niet
zeggerr dat Ïret verl.angen iets anders is dan de seksualiteit,
rnaar dat de sel<sualiteit en de líefde níet leven in de slaap-
kamer van Oedipds, z.í1 dromen liever vari. eeï-r open ruime zee en

geven vreemde stronnen door die zich niet }aten opslaan j-n eeÏ'l

gevest.igde orde" {AO,13B). Eínde cj.taat.

Eén van de redenen dat Del-ei:ze en Guattari za de nadruk J-egEen

op het revoLut j-onaire karal',ter van het verlangen, is hun

overtuiging dat er pas sprake kan zÍln van een vorm van sub*

3 ecti"wi.teit i.n c1e m.at.e waarin i"emand zich heef t ontworstel-d
aarr de codering en leeft volgens zi3r'l of haar eigen verl"an-
gens" Sterken nog; "Het enige subject, za zeggen ziJ, ís Ïret
verl"angen zelf op het orgaanloze liichaarn, voor zover het
ctreelob j ecten en. st,romen machineert door ze van elkaar: af t-e

nemen en te snijden, gaande vaÍl het ene lichaam naar het
andere, verLrindingen en toeëigeni-ngen volgend die el"ke keer de
kunstmatige eenheid van een ik bezitt"er of eígenaar verníe-
tigt.,, " (40,85-86), Deleuze en Guat.tarÍ verbinden hun theorie
varr het veri-angen met het probleern van de subjectiviteet: de

enige mogelijke bepaling van het subject., ze zeggen zí3, is
het verJ-angen. En het verlanEen als zodanig j,s niet i,nherent
aan een. suh j eet, nockr st.reef t het na-ar een oh j ect, maa-r het
doori-oopt hele miLier.ls, het verbindt zich met strornen en
vibraLies van allerlei soort, het j-s pllre produkti.e zonder
intentie of cloel . De subj ee t-Ívítei'L wondt door hen dan ook
niet hepaald al-s iet.s clat zieh al-s een coherent geheel- presen-
teerL, Ínaar al"s iets dat zich openbaart in de activit.eit va,n
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het verlangen zonder meer.

Deze definitie van Deleuze en Guattari van subjectiviteit als
een activiteit van het verlangen zonder mëer, moeten we probe-
ren vast te houden. Want wat z,íJ teruggrijpend op de eerste
ontdekking van Freud - het produktieve onhewuste zeggen, is
dat het verlangen het enige is wat er is. liet verlangen produ-
ceert de werkelijkheid en de hele rr,rerkeLi.jkhei-d i.s het produk+-

van ons verlangen. De heLe werkelijkheid, dus ook de repres-
sieve werkelijkheid. Toegepast op het fascisme betekent dit:
de onderdrukten hebben hun ondendrukki.ng zeLf geuritrd, ze zijn
er zelf de producenten van. Dat verklaren is verkLaren wat
sinds Spinoza het fundamentel-e probtreem van de politieke
filosofie vormt volgens Deleuze en Guattari: "Waarom vechten
mensen voor hun onderwerping alsof het om hun heil ging?"
(A,Or 36-37 ) . t-Iilhel-m Reich heef t volgens hen deze vraag van

Spinoza herontdekt. Zíjn verbazing betrof niet het feit, Qfl

hier citeer i-k: "...dat mensen stelen, dat anderen staken,
maar eerder dat de hongerigen niet al-tijd stelen en dat de

uitgebuiten niet altijd staken: waarom verdragen mensen sinds
eeuwen uitbuiting, vernedering en slavernij, tot op die hoogte
deze niet alleen te willen voor de anderen, maar voor zich-
zelf?" (AOr37). Reich weigerde zich dan ook te beroepen op een
mísleiding of een íIlusie van de massa's om het fascisme te
verkl-aren en eiste een uitleg in terrnen van het verlangen:
".". nee, de massa's zi-jn niet bedrogen, zij wilden het fas-
cisme op dat moment en onder die omstandigheden, ëB dàt rnoet
verklaard worden, die ontaarding van het kuddeverlangen"'" Ook

Del-euze en Guattari, die de vraag van Spinoza maken tot de
vraag van de schizo-analyse, zoeken naar een antwoord in
termen van het verlangen: "Hoe heL een fascistische of revolu-
tionaire wendÍng neemt, dàt is het probLeem van de unj.versele
waanzin waarover iedereen zwLjgL, allereerst en vooral de
psychiaters. . . " (AO,31-0).

' Reich ín Die Massenpsvchol-oqíe des Faschismus, aange-
haald door Deleuze en Guattari Ín L'anti-Oedipe, p. 37.



l{adat DeLeuze en Guattari in ï,'ant j"*Oedioe de sub j ect j-viteít
op theoretÍsche wi j ze hei:ben bepaal-d al"s een proces van het
ver)"angen zonrler meer, giaan ze ín Mil-le Plateaux het prakti-
sche probleem uitwenken: hoe kan lret subjeet zíjn in potentj.e
revr:Iuti"onaíre verlanEens reali-seren in een giegeven systeem?
In het antwoord op deze vraag draait al"Les ortt de kwestie vaïl
het worden,

W*rden is het sLeutelwoord in de sf-rategieën die Deleuze en

Guattari bedenken om te ontkomen, eruít te komen. Ift:n defini-
tj.e ervan lilid^t aIs vol.gt; "Worderr, dat is ulit de vormen die
je hebt, uit het subject dat je hent, de o]:ganen dÍe je bezít
of de functies die je verr,,',rlt, deel"tjes hal-en waartussen je
betrekkingen van beweging erÍ rust, varr" snelheld erÀ traagheid
insteLt, het rneest dichtbi-i datqlene wat je bezig bent te
worden en waardoor je wordt. líet is in dnt opzicht d.at wcrden
het proces van het verlangen i.s" (iUP1",334)" Deze definitie is
rnisschj-en niet op het eerste gezicht duidelijk, maar geeft wel-

de essentie weer " Om haar te verhel-deren, kunnen we het treste
beEinnen met het einde: moleculair*worden. Waar het oÍrl Eaat
namelí j k, i s het mcl.aire subj ect dat j e bent langzaann uit
el-kaar te hal"enr oF te lossen, tot je molecr.liaÍr bent gewor*
den, dat. wil zegigen tot- j e bent aangekomen bi j de kleinste
deeJ.tjes waaruit je bent samenEestel-d" En clat betekent dat je
heel heweeglijk l:ent geworden, dat je elke identiteit heht
verLoren, omdat j e voorteir:rend van sarnensteS-J-íng venandert.
EIk worden Ís per elef i-nit ie moleculaÍr-worden, omclat j e pas
kunt veranderen, anders*worden, aJ^s j e uit de sarnenstelJ-ing
die je bent- deeltjes losmaa.kt c1íe zrch. kunnen sarnenvoegen rnet
iets anders 

"

Worden is nooit imiteren of doen aisof, Als we kijken naar het
dier-u.rorden, bíjvoorbeeld het hond-worden, dan gaat het er
niet om de hond na te cloen, maar gaat tret eroín je organisrne
safiien. te stelLen uret iets anders, zodaniE dat uit het al"dus
samengesteLde geheel" deeltjes voortkomen die hond-achti.g zijn.
De act.eur Rober:t de Niro, die in eeïl bepaalde film loopt'als'
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een krabu zegt hri"erover, ik citeer: "".. rnaar het gaat er niet
om de krab te Írniteren; het gaat erom met het bee1d, rnet de

snel-heid. van het beeld, iets sarnerr te stei-l"en dat te maken

heeft met de krab"'. Je worrtt. pas dier, vo gens Deleuze en

Guattari", als je er op de een of andere manier in slaagt
deeltj es ui.t t.e zenclen die hinnengaan í.n de zone van nabuur-
schap nret dj-erl"i j ke deeJ"tj es. líatur.rrli" j k worclt de Ínens niet
- eclrt ' een díer, evenmin als het dier ' echt' j-ets anders
wordt. ïn woorden van Del"euze: "". " de ene term wordt niet de

andere, maar e"l"k ontmoet d,e ander, één worden dat niet. gerneen-

schappel"i j k i-s aan beide, aangiezien ze niets met elkaar te
rnaken hebben, nna&r dat tussen de twee in is, dat zíjn eigen
richtLng heeft, eerl bl-ck van worden,,.' (D,24). lfet worden is
een bl-ok, omdat het een zcne van ;rabuurschap of van cnonder-
scheidbaarheid vorrlt tussen twee entiteiten, een soort nie-
mandsland' entre-deux' .

Wox'den is oo]< geen evoLutie, dat wil zeggen gieen evclutie docr
middel van afstarnrnÍng en verwant.§chap. WorclinEen zijn bondge-
nootschappen tussen de meest uit"eenlopenele zi.jnden dÍe op geen

enkele manier vÍa af stamm:-ng met elkaar te mai<en hel:ben.
Deleuze ën Guattari wij zen in dit verband op de opvattingen
van het neo-evolutionisme, dat. de evolutie niet ï-anger be*
sclrourqt als een ontrarikkeli.ng varr het mÍnder gedifferentieerde
riaar het mëer gedif f erentieerde en ook n j-et langer ais een

erfeli j ke af stamming, maar rneer al-s íet.s wat. tot stand kornt

via transversale contacten tussen heterogene populaties.
Aanstekeli jkheíd en hesmetteli j kheid worden de nr"euwe terrnen
om de evolutie te verktraren. Deleuze en Guatta-ri sluiten zich
hierbí j aan en l"anceren de term 'invol-ut j-e' om die vorm van
evolutie aan te riut j.den d j-e pLaatsvíndt t,usserr heterogene
zijnden. Vooruraarde ís echter dat we die ternn niet verwarren
met regressie" Regrediëren namelijk is teruggaan naàr het
minder gedif ferentieerde, terwí j J" invoLueren het vormen \/an

een bLok j.s dat zijn eÍgen weg gaat, -tussen'de ternnen die in

' De Niro j.n: l-{ewsrqeek , 16 mei i.977 r F. 57 " Aangehaald
door DeLeuze en Guattarí in Mil"le PlateaUE, p. 336.



het spetr- zijn.

Deleuze en Guattari onderscheiden verschill.ende vormeÍl van

worden, die ze als volgt ranEschikken: ". " . vrouw*word.en,

kj-nd-worden; dieu:-, plant- of mineraatr-wordenl allerlei soor*
ten molecul"air*worden, deeLt j es-worder:" (MPl-, 333 ) " Elke molecu-
Laire politiek Ímr gaat rria het vrouw-worden, volgens hen.

Sterker fto§, ze maken van het vrouw-worden de sleutel vari alle
andere wordíngen, ik citeer: "... alle wordingen beginnen en

giaan vj-a het vrouw-worden. Het is de sLeiltel tot de andere
wordíngen" {MPf,340).

Een van de redenen waarom alLe wordíngen via het vrolrw-worden
gaan is dat er geen nnan-worden Ís. De man nameÏijk j-s bÍj
uitstek majoritair, dat wil zeggen van de sreerderheid, terwijl
de wordingen mÍnoritair zijn, dat wil. zeggen van de minder-
heid, Onder meerderheid (rnajorité) 'rerstaan DeLeuze en Guatta-
ri niet een hceveel-heid die reLatíef, gezien het grootst is,
maar de bepal-ing van een standaard met betrekking waartoe
grotere en kleinere hoeveeiheden in de mínderheíd zijn. Een

voorbeeld van uo'n standaard is de blanke rilan van middelbare
leeftijd die Ím de stad woont, De meerderheid, met. andere
wor:rden, veretnderstelt een rnactrtspositie en hei is dan ook i"n

die zín, ík cíteer: ". . . dat de vrouwën, de kànderenr Qs ook

de dieren, de pl"anten en de moleculen rninor:i.tair zí3n. Het is
misschien zel-f s de speciatr e situatie van de vrouw nret bet,rek-
king tot de standaard-man die ervooï: zorgt dat alle wordinEen,
die minoritair z5.jn, viè een vrouw*woretren g&an'o(MF1,356).

Deleuze en Guattarí wijzen in verban.d met bovenstaande CIp het
onderscheid tussen -minoritair' als worden of proces en 'min-
derheid' (mÍnorité) als groep of status, Een groep, of dj-t nu

een groep joden, zigeuners of vroubrën Ís, kan een minderheíd
vormen in een beE:aal"de situatie, Ínöar dat is nog nÍet'voldoen-
de orn er ook eèn mi-noritair-ltrorden van te maken" Een citaat:
"Zelfs de negers moeten neger*worden, zeiden de Black Pan-

thers. Ze1fs de vrouwen rnoeten vrouw-worden. Zelfs de joden
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rnoeten jcod-worden (een st,at,u-e i-s zeker niet vcldoende) "

(MP1,357)" Ais het za is dat zelfs de jood jood moet worden en

de vrouw vrouw, dan betekent dít vclgens DeLeuze en Guattari
twee díngen, Ten eers'Le, dat het joorX-worelen noc-rdzakeJ-íiker-

wijs zowel joden a1s niet-joden betreft en het vrou$I-worden

noodzakeli j kerwi- j s zowel mannen als vroiiwen. Ten tweede, dat
enkel- eèn minderheíd als actief rnedi"um kan di.enen voor fret
worden, fiiaar op voorwaarde dat die minderhe j-d op haar beurt
ophoudt. een Cefinieerbare groep +.e zijn rnet bet.rekl<ing tot de

meerderhej-d" Met andere woorden, het worden Eaat. noodza]<eltj-
kerwi j s via een minderheid, maar beperk+. z j-ch nj"et. tct die
rninderheíd, in díe zin dat iedereen kan worden opgenornen in
een minoritair-worden voor zover hij of z* afwijkt van de

standaard van de rneerderheid. U wijkt echter niet af tran de

meerderheid, za zeggen Deleuze en GuattarÍ, íP'citeer: "...
zonder een kiein detail dat gaat Eroeien en u meesleurt. Het

is omd-at de treld riit Focu§, gemiddelde Arnerikaan, een br j-l

nodi.g hreeft die aan zijn neus een vaag sernitisch voorkom.en

geeft, het is -vanwege de briJ.', dat hÍj in dat vreemde avcn-
tuur van het jood-worden van een niet-jood wordt gestort.
Ongeacht" wat kan d.e kwestie aan het rol.Len trrengenr maar de

kwestie bl-i j kt politi-ek. Minoritaír*worden is een politieke
kiarestie, Bo dr:et een beroep op een actieve micro-politiek" liet
j-s het tegendeel van de macro-poIíti-ekr €h zelfs van de Ge-

schíedenis, waatr het. er meer oÍn gaat te weten hoe rnen een

meer<lerheid gaat veroveren of verkrj-jgerr" Zoal"s Far.llkrrer zeí,
er was g:een andere keus dan neger*worden, wilde je jezelf niet
als fasc j-st terugvÍ.nden" (MP1,357-358 ) . E j-nde cítaat,

Tegenover het 'f ej"t' van de meerder:hei"d, st.ellen Del,euze en

Gr:attari de universel-e figrrrrr van de voortdurende verandering
als een min-oritair*worden van iedereen, Deze universele fÍ-
guur, als het worden van íedereen dat altijd een minorj"ta:-r-
worden is, realiseert zich vol.gens hen ín een worden zoals
j-edereen { devenír comÍne tout l"e moncïe ) . Hiermee hedoe}en ze

natuurl i j k ni"et dat we íJns moeten conf ormeren aaïl iedereen,
want, zeiaJ-s ze zeggen, ' .. . iedereen is het motraire geheel,
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maar iedereen worden is een hele andere kwesLie, die de kosmos

meL zi jn mol-eculaire componenten op het spel ze[" (MPI ,343\ .

Maar wat bedoelen ze dan wel? Met urorden zoals iedereen bedoe-

1en :",e-z sober worden, het. overhodige verwijderen, samenvallen

met de muur, opgaan in de stroom, kortom, alles verwijderen
wat je doet wortelen in jezelf, in je molariteit" Deleuze en

Guattarí omschríjven het als volgt, ik citeer: "Door te ver-
wijderen ben je nog slechts een abstracte lijn of puzzelstuk-
je. En door samen te voegen of door te gaan met andere lijnen,
andere stukjes, maakt je een wereld, die de eerste zolu- kunnen

bedekken, als een doorschiinendheid. De dierlijke elegantie,
de vis-eamoufl-eur, de clandestein: hii is doortrokken van abs-

tracte lijnen die nergens op lijken, en die zelfs niet zijn
organische indelingen volgen; maar op dergelijke wí1ze gedes-

organiseert, gedesarticuleert, maakt hij wereld met de lijnen
van een rots, het zand en de planten, om Onwaarneembaar te
worden. (... ) In die zín is iedereen worden, van de wereld een

worden maken, werel-d maken, een wereld maken, trierel"den, dat
wil zeggen je zones van nabuurschap en je zones van ononder-

scheidbaarheid vinden" (MPI,343\ . Einde eitaat-

Iedereen worden, of, hetgeen op hetzelfde neerkomt, heel de

wereld worden, is uiteindelijk onwaarneembaar-worden. Het

subject dat je bent lost op en wat overblijft ziin -de drie
deugden' van de abstrac+-e Ii- jn: onwaarneernbaarheid, ononder-
scheidbaarheid en onpersoonlijkheid. t{et verwerven van deze

drie deugden is €Jeen gemakkelijke opgave, want, zoals Deletlze

en Guattari zeggen: je moet ni.et aIl-een het overbodige, het
te-opziehtige, verwijderen, maar ook allgs inzetten. Toch is
het volgens hen onze enige kans om te ontkomenn eruit te
komen. ïk citeer: -Op de tijd van de wereld zí1n" Ziehier de

band tussen onwaarneembaar, ononderscheidbaar en onpersoon-
1ijk, de drie deugden. Je reduceren tot een abstnacte tr-i-jn,

een trekr offi je zone van ononderscheidbaarheid te vinden met

andere trekkenr ën za binnen te §Jaan in de ditheid eïl de

onpersoonlijkheid van de schepper. Dan ben je als het gras: je
hebt van de rruereld, van heel de wereld, een worden gemaakt,
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omdat je een wereLd hebt gemaakt die noodzakelijkerwijs cornrnu*

nicerend is, omdat je alles wat je beïette om tr.issen de di.ngen

te slijden, te midden van de dingen te groeien, hebt onder'*
drukt. Je hebt talLesu gecombineerd, het onbepaalde 1:.dwoord,
het infinitj-ef-worden, en de eigennaarn waartce je gered"uceerd

bent" VerzadÍgen, verwijderen, ailes inzetten' (MPl,343-344).
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