
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALORS ON DANSE 
DANS ALS SINTHOOM, LE CORPS PARLANT 
 

Aantal woorden: 47529 

 

 

 

 

 

 

 

Fran De Cuyper 
Studentennummer: 01106345 

 

Promotor: Prof. dr. Filip Geerardyn 
 

Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in de richting Klinische Psychologie 

 

Academiejaar: 2016 - 2017 



Alors on danse. Dans als sinthoom, le corps parlant. 

 

Fran De Cuyper Masterproef II 2016-2017  

 

Woord Vooraf 

 

Dat ik mijn masterproef kan wijden aan het onderwerp dans, is voor mij een mooie 

afsluiter van de opleiding psychologie. Dit omdat ik met deze scriptie mijn 

persoonlijke passie kan verbinden met mijn academische opleiding. Graag wil ik 

mijn promotor, professor Filip Geerardyn, en begeleider Dries Dulsster, bedanken. 

Zij hebben ervoor gezorgd dat ik een eigen gekozen onderwerp kon bestuderen en 

dit tevens tot een goed eind kon brengen. Vervolgens wil ik mijn familie bedanken 

voor de steun die ze mij boden doorheen mijn opleiding. Ook op vele andere 

vlakken staan zij steeds paraat om mij bij te staan.  
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Abstract 

 

Met deze masterproef werd nagegaan welk statuut dans inneemt in het leven van 

professionele dansers. Meer bepaald werd onderzocht op welke manier dans al 

dan niet als sinthoom kan fungeren, een concept uitgewerkt door Lacan in zijn 

knopentheorie (Geldhof, 2014a; Vanheule, 2007, 2013). Aangezien het thema van 

dans nog maar weinig is uitgediept door de psychoanalyse (Pratta, 2015), wordt er 

met deze masterproef geprobeerd om meer inzicht te krijgen in dit thema. Dit door 

het woord te geven aan professionele dansers. Er werd gebruikgemaakt van de 

kwalitatieve onderzoeksmethode Interpretative Phenomenological Analysis. De 

steekproef bestaat uit vijf partcipanten. Vier van deze beoefenen dans als 

professie, de vijfde participant maakte kort geleden de beslissing een professionele 

danscarrière na te streven. Data-verzameling gebeurde door het afnemen van 

semi-gestructureerde interviews bij elk van de deelnemers. Deze werden achteraf 

getranscribeerd en dienden als ruwe data waarop de analyses zijn gebeurd 

conform de hiervoor aangegeven onderzoeksmethode. Uit de resultaten werd 

duidelijk dat dans voor de meerderheid van de dansers een symptomatische 

functie uitoefent. Hiermee gaat gepaard dat dans een Naam-van-de-Vader, wat kan 

worden opgevat als een neurotisch symptoom, betekent voor het merendeel van 

de participanten (Geldhof, 2014b; Vanheule, 2013). Onder deze bovenbouw lijkt 

dans ook een sinthomatische functie uit te oefenen bij vrijwel elke danser. Dit op 

singulier bepaalde punten, maar vaak wanneer geconfronteerd met een 

lichamelijke jouissance, de lichamelijke component van ‘le corps parlant’ (Geldhof, 

2014b; Miller, 2014; Pratta, 2015; Vanheule, 2000).    
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Enige tijd geleden vertelde een professionele danser een kleine anekdote. Hij zei 

me dat hij bij het uitvoeren van een beweging die vreemd voor hem was, begon te 

huilen. Hij kon deze emotie niet tegenhouden, ze overviel hem. Het was tijdens een 

les moderne dans dat hij deze ervaring had. Hij was dus omringd door een groep 

mensen, wat misschien niet onbelangrijk was. De beweging leek iets los te maken 

in hem, iets aan te raken dat voor hem onbekend was of misschien lang vergeten.  

 

Uit deze anekdote rijzen er enkele vragen op. Hoe kan dans een dergelijk effect 

teweegbrengen? Welk statuut heeft dans in het leven van een professioneel 

danser?  

 

Dat ik geprikkeld werd door bovenstaande anekdote is niet vreemd aangezien ik 

zelf een sterke interesse heb in dans. In mijn vrije tijd ben ik er intensief mee bezig, 

het fascineert mij. Het biedt een steun en kan dienen als toevluchtsoord. Ook kan 

het een medium zijn om iets uit te beelden waar moeilijk woorden voor gevonden 

kunnen worden. Professionele dansers stellen hun leven in teken van dans, wat mij 

de vraag doet stellen naar de functie ervan en of dans in wezen al een functie heeft. 

De ervaring van professionele dansers wordt daarom in deze masterproef 

bevraagd. Welke rol speelt dans in hun leven en zijn er gelijkenissen en/of 

verschillen tussen wat ze vertellen?  

 

Ik kies in deze masterproef bewust voor de psychoanalyse als achterliggend 

denkkader. Deze theorie geeft naar mijn mening het meeste ruimte aan het subject 

en zijn of haar singulariteit. In deze scriptie tracht ik dan ook de singulariteit van 

elk van de professionele dansers naar voor te laten komen.  

 

Het thema van dans is nog weinig uitgediept door de psychoanalyse (Pratta, 2015). 

Pratta (2015) stelt zich de vraag naar wat de psychoanalyse te vertellen heeft over 

vluchtige, kortdurende bewegingen, eigen aan dans. Het lichaam heeft een 

beweging waardoor het zich voortbeweegt op een ritme, maar elk lichaam doet dit 

op zijn eigen unieke, singuliere manier (Pratta, 2015). Deze verwoording doet 

denken aan het concept sinthoom. Een concept dat Lacan in zijn latere werk, 
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seminarie XXIII (2005 [1975-1976]a), naar voor schuift bij de uitwerking van de 

knopenleer (Geldhof, 2014a; Vanheule, 2007, 2013). Dit concept legt de nadruk op 

het singuliere van het subject, meer bepaald de singuliere oplossing die iemand 

gebruikt om met existentiële vragen om te gaan waar ieder van ons mee wordt 

geconfronteerd (Pratta, 2015; Vanheule, 2013). Deze vragen kennen geen sluitend 

antwoord waardoor ieder van ons een manier dient te vinden om met dit tekort 

om te gaan (Vanheule, 2013; Verhaeghe, 2002). Waar de confrontatie met dit 

tekortschietende antwoord een onbehaagelijk effect kan uitoefenen, biedt kunst 

vaak een toeverlaat (Geldhof, 2014a). Kunst staat nauw in verband met deze 

kwesties (Verhaeghe, 2017). Het kan de soms brute ontmoeting met deze 

existentiële thema’s verzachten door het ingrijpende van deze confrontatie te 

sublimeren tot een kunstwerk (Geldhof, 2014a). Hoe dit juist te begrijpen, wordt 

verduidelijkt doorheen deze masterproef. Ik stel me de vraag of dans, als 

kunstvorm, eenzelfde functie kan uitoefenen in iemands leven, of dans als een 

sinthoom kan fungeren in het leven van professionele dansers en op welke manier 

zij dit dan ervaren.  

 

Er zijn talrijke voorbeelden in de literatuur te vinden over hoe kunst een sinthoom 

kan betekenen. Een voorbeeld dat dicht aanleunt bij het onderwerp van deze 

masterproef wordt gegeven door Pratta (2015). Ze geeft het voorbeeld van een 

gekende balletdanseres die een cerebrovasculair accident meemaakte waardoor ze 

niet langer kon dansen. De ballerina moest dus oplossingen zoeken om met dit 

ingrijpende accident om te gaan. Ze ontdekte het schrijven, het schrijven over dans 

op een theoretische wijze. Dit stond haar toe opnieuw een link te leggen met dans. 

Het is dus door, maar ook dankzij het levensingrijpende accident waar de danseres 

het slachtoffer van was dat deze ertoe gedwongen werd iets nieuw uit te vinden. Ze 

gaf zichzelf een naam als theoreticus van de dans, een nieuwe betekenaar waarmee 

ze een antwoord kon bieden op de radicale breuk in haar leven. De praktijk van dit 

theoretisch schrijven kan op deze manier gezien worden als een sinthomatische 

oplossing, een eigen uitvinding van het subject (Pratta, 2015).   
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Uit mijn interesse voor dans en uit mijn eigen ervaring wil ik dus het woord aan de 

danser laten. Dit door hun beleving van dans te bevragen waarbij er zoveel 

mogelijk ruimte aan het subject wordt gelaten. Op deze manier kan worden 

nagegaan of dans voor hen een sinthoom kan betekenen en op welke manier dit 

dan kan.  

 

Voordat het mogelijk is bovenstaande vragen te stellen, is het nodig om vertrouwd 

te worden met het concept sinthoom. Zoals eerder werd aangegeven, wordt deze 

term uitgewerkt in de knopenleer van Lacan (Geldhof, 2014a; Vanheule, 2007). 

Deze theorie handelt over hoe het imaginaire (I), het symbolische (S) en het reële 

(R) al dan niet verknoopt zijn (Geldhof, 2014a, 2014b; Sharkey, 2013; Vanheule, 

2007). Hierbij kan het sinthoom de drie ordes verknopen indien deze dat niet zijn 

(Geldhof, 2014a, 2014b; Jonckheere, 2007; Sharkey, 2013; Vanheule, 2007). Om 

meer duidelijkheid in deze concepten te scheppen, wordt deze theorie eerst 

grondig beschreven. Aangezien de psychoanalytische theorie omtrent dans weinig 

uitgediept is (Pratta, 2015), lijkt het aangewezen een zo breed mogelijk kader te 

hanteren waaruit later interpretaties kunnen worden gemaakt.  

 

Na de theoretische uiteenzetting, wordt overgegaan tot het onderzoek. Zoals al 

eerder werd aangegeven, is de doelstelling van deze masterproef het zo ruim 

mogelijk bevragen van professionele dansers naar hun individuele ervaring van 

dans. Doordat de kwaliteit van de ervaring centraal staat, wordt er in deze scriptie 

gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek (Pietkiewicz & Smith, 2014). Binnen 

deze onderzoeksmethodes wordt er gekozen voor de methode Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA). Deze is uiterst geschikt voor het objectief van 

deze masterproef, er tracht begrepen te worden hoe participanten betekenis 

verlenen aan hun eigen ervaringen waarbij de persoonlijke en geleefde ervaringen 

worden geëxploreerd (Pietkiewicz & Smith, 2014). Er zullen in deze masterproef 

vijf dansers worden geïnterviewd waarna deze data zal worden geanalyseerd 

teneinde een antwoord te kunnen bieden op de onderzoeksvraag. Een verdere 

uiteenzetting van de onderzoeksstrategie wordt voorzien in het hoofdstuk 
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‘Methode’. Vooreerst wordt overgegaan tot de theoretische uiteenzetting van de 

knopenleer van Lacan. 

 

 

Knopenleer Lacan 

 

In de jaren zeventig schuift Lacan een theorie naar voor om het menselijk 

psychisme te denken. Deze theorie wordt geïntroduceerd in seminarie XX (1999 

[1972-1973]) en wordt verder uitgewerkt in seminarie XXIII (2005 [1975-1976]a). 

De theorie wordt benoemd als de knopenleer waarbij de menselijke subjectiviteit 

wordt opgevat als een verknoping tussen drie ordes; het imaginaire (I), het 

symbolische (S) en het reële (R) (Vanheule, 2013). Wat deze ordes juist inhouden, 

wordt verder verduidelijkt in onderstaande uiteenzetting.  

 

De relatie tussen de drie registers wordt in deze knopenleer als triangulair of 

driedimensionaal gedacht. Dit is een nieuw gegeven. Voordat Lacan deze theorie 

uitwerkte, werd dit namelijk als dialectisch opgevat (Lysy, 2003; Vanheule, 2013). 

Hier rijst de vraag hoe de registers dan onderling verbonden zijn. Deze verbinding 

is de factor die de subjectiviteit organiseert en dient op singuliere wijze te worden 

bestudeerd (Vanheule, 2013).  

 

Wanneer de drie ordes verbonden of verknoopt zijn, zorgt dit voor een stabiliteit 

in de realiteitservaring (Geldhof, 2014b). In het gedeelte ‘knopen’ wordt deze 

verbinding visueel weergegeven (Figuur 3). Indien er ergens een ‘malfunctie’ 

optreedt en deze registers op een bepaald punt niet verbonden zijn, moet er een 

oplossing worden gevonden om deze terug te verknopen teneinde de grip op de 

realiteit niet te verliezen. Deze oplossing is singulier bepaald en wordt door Lacan 

benoemt als sinthoom (Geldhof, 2014b; Vanheule, 2013). Uit onderstaande 

voorbeelden wordt duidelijk dat kunst als sinthoom kan fungeren. Daarom lijkt dit 

concept handig om iets te kunnen vatten over wat dans voor iemand kan 

betekenen. 
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Een eerste voorbeeld heeft betrekking tot de schrijver James Joyce. Lacan 

bestudeerde het werk van deze auteur uitvoerig voor de uitwerking van zijn 

theorie rond het sinthoom (Vanheule, 2013). Bij Joyce waren de registers van het 

reële, het symbolische en het imaginaire namelijk niet verbonden, ze waren niet 

verknoopt. Waar deze dat wel zijn bij de neurotische structuur, is dit bij Joyce dus 

niet het geval waardoor we ons in de psychotische structuur bevinden (Vanheule, 

2013). Joyce evolueerde doorheen deze problematiek naar een eindpunt; zijn eigen 

oplossing om met zijn lijden om te gaan (Geldhof, 2014a; Lysy, 2003). Dit was een 

eigenzinnige schrijfwijze die toeliet hem te beschermen tegen de schokken 

veroorzaakt door zijn psychische moeilijkheden. Een oplossing zoals deze, wordt 

door Lacan benoemd als een sinthoom (Geldhof, 2014a). Dit sinthoom duidt niet 

op een lijden, het subject lijdt er niet aan, het brengt het subject stabiliteit, het 

dient als een ankerpunt (Geldhof, 2014a; Miller, 2011).  

 

Een tweede voorbeeld dat kan worden gegeven, gaat over de balletdanser Vaslav 

Nijinski. Voor hem was het dans dat de drie registers samenhield, dat zijn 

subjectiviteit organiseerde. Nijinski was een groot danser, ook gekend als ’Dieu de 

la dance’ (Nijinski, 1972). Hij had echter geestelijke moeilijkheden waarbij achteraf 

gesteld kan worden dat hij leed aan psychosen (Acocella, 1999; Japin, 2010; 

Nijinski, 1972). Dans vormde voor hem een bescherming tegen een existentiële 

pijn (Houppermans, de Kroon, & Verstraten, 2014). Het hield hem ook in contact 

met de werkelijkheid (Nijinski, 1972). Nijinski ging echter geestelijk achteruit en 

eindigde uiteindelijk zijn laatste dansvoorstelling met de woorden ‘Nu is het kleine 

paardje moe.’ (Japin, 2010; Nijinski, 1972). Na deze voorstelling heeft hij nooit nog 

gedanst waardoor hij het contact met de werkelijkheid kwijt raakte en zichzelf 

terugtrok in zijn eigen wereld (Japin, 2010; Nijinski, 1972). Dans lijkt het hier 

mogelijk te maken om met een existentieel lijden om te gaan, om Nijinski te laten 

functioneren. Kunnen we dans dan zien als een ankerpunt dat het mogelijk maakt 

om met zijn psychotische structuur toch in de sociale band ingeschreven te zijn 

(Houppermans, de Kroon, & Verstraten, 2014)? 
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In volgend gedeelte wordt verder verduidelijkt hoe deze verknoping juist voor te 

stellen, waarbij de drie ordes worden uiteengezet. Daarna wordt er verder 

ingegaan op de manier waarop de verbinding tot stand komt alsook welke 

gevolgen deze heeft voor het subject. 

 

 

Knopen. 

 

De knopentheorie is een wiskundige theorie waarin de knoop centraal staat (van 

der Roest, 2008; Vanheule, 2007). Deze theorie bestudeert de ruimtelijke 

samenstelling van knopen (Vanheule, 2013). Een knoop is een gesloten lus, deze 

kan al dan niet verstrengeld zijn. Het is dus het samenkomen van de eindpunten 

van een kromme (van der Roest, 2008; Vanheule, 2007). Er zijn verschillende 

soorten knopen, de eenvoudigste knoop is de triviale knoop (Figuur1). Deze heeft 

de vorm van een cirkel waarbij de uiteinden van een kromme samenkomen zonder 

verstrengelingen of kruisingen (van der Roest, 2008; Vanheule, 2007, 2013). Men 

kan deze zich voorstellen als een fietsband (van der Roest, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klaverknoop of klaverbladknoop (Figuur 2) volgt de triviale knoop in 

eenvoudigheid (Vanheule, 2007, 2013).  Deze knoop verkrijgt men door de 

uiteinden van een onderhandse knoop samen te voegen (Vanheule, 2013). 

 
Figuur 1; Triviale knoop (Lacan, 2005 

[1975-1976]c) 
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Wanneer gesproken wordt over een ketting of een keten gaat het over een aantal 

knopen die aan elkaar gekoppeld worden (Vanheule, 2007). Een voorbeeld hiervan 

is de borromeïsche knoop (Figuur 3). Deze bestaat uit drie triviale knopen die op 

een specifieke wijze aan elkaar gekoppeld zijn zodat wanneer men één van de 

triviale knopen zou verwijderen, de hele ketting uiteen zou vallen (Vanheule, 

2013). Inherent aan de borromeïsche ketting of knoop vindt men een klaverknoop 

(Vanheule, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2; Klaverknoop (Lacan, 2005 [1975-1976]c) 

 
 

 
Figuur 3; De borromeïsche knoop (Vanheule, 2007) 
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Lacans interesse gaat vooral uit naar de borromeïsche knoop en de klaverknoop. 

De borromeïsche knoop interesseert hem omdat deze bestaat uit drie eenheden, 

drie triviale knopen die op een specifieke manier verbonden zijn waardoor de 

borromeïsche knoop zich afbeeldt op drie vlakken. Lacan werkt zelf ook een 

verhouding uit tussen drie elementen: het reële (R), het symbolische (S) en het 

imaginaire (I). Daarom dat de borromeïsche knoop centraal komt te staan in 

Lacans knopentheorie (Houppermans, de Kroon, & Verstraten, 2014; Vanheule, 

2007, 2013). Door het gelijkstellen van de drie elementen van de borromeïsche 

ketting met de drie ordes, kan het subject gedacht worden als het resultaat van de 

verbinding of verknoping tussen deze drie registers (Houppermans, de Kroon, & 

Verstraten, 2014; Vanheule, 2007).  

 

Ook vindt Lacan met de knopentheorie een manier om te denken over de 

verbinding tussen de drie registers als niet-hiërarchisch (Lysy, 2005; Vanheule, 

2013). Uit de gelijkstelling van de drie ordes met de drie elementen van de 

borromeïsche knoop volgt logischer wijs dat de drie ordes gelijkwaardig zijn 

(Houppermans, de Kroon, & Verstraten, 2014; Vanheule, 2007, 2013). Voor de 

invoering van de knopentheorie werden de drie ordes wel nog een verschillend 

gewicht toegeschreven (Geldhof, 2010).  Hierbij was het vooral het register van het 

symbolische dat boven de andere twee werd geplaatst (Vanheule, 2013).  

 

De theorie maakt het tevens mogelijk de onderlinge relaties tussen R, S en I weer 

te geven, af te beelden. Hierbij kan de imaginaire tendens om tweedimensionaal te 

denken, worden tegengegaan. Deze maakt het namelijk moeilijk om over complexe 

problemen na te denken zoals de complexiteit van de relaties tussen de drie 

elementen (Houppermans, de Kroon, & Verstraten, 2014; Vanheule, 2007, 2013). 

Vooraleer over te gaan naar de verdere bestudering van de verknoping tussen de 

drie registers, worden deze eerst summier beschreven. De rigoureuze beschrijving 

van de theorie is noodzakelijk teneinde voldoende inzicht te verwerven in de 

verschillende concepten. Dit maakt het mogelijk deze later vlot toe te passen op 

dans.    
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Het reële. 

 

In Lacans vroege geschriften wordt het reële register weinig uitgewerkt. Het wordt 

enkel terloops besproken bij de oppositie tussen de andere twee registers, het 

imaginaire en het symbolische (De Grave, 2001; Vanheule, 2013). Vanaf de jaren 

zestig zal Lacan zich buigen over de relatie tussen het symbolische en het reële 

(Vanheule, 2013). Hierbij zal hij het reële meer uitwerken, hij bestudeert de 

manier waarop het spreken invloed uitoefent op de jouissance en hoe het object a 

tot stand komt (Vanheule, 2013). Deze twee concepten worden verder toegelicht 

in het gedeelte ‘Het object a en de jouissance’. De latere Lacan, vanaf de jaren 

zeventig, zal de drie registers als gelijk beschouwen, zoals eerder reeds werd 

aangegeven (Lysy, 2003, 2005; Vanheule, 2013). Waar Lacan in zijn vroegere werk 

de opvatting had dat het imaginaire en het reële bepaald werden door het 

symbolische, zijn de drie registers nu gelijk aan elkaar (Lysy, 2003; Vanheule, 

2013). Hiermee komt er een vermenging van de drie ordes, waardoor er ook 

enkele nieuwe concepten worden uitgewerkt. Twee van deze, ‘lalangue’ en 

‘parlêtre’ (Lysy, 2003; Vanheule, 2013), worden verder besproken in het 

gelijknamige gedeelte.    

 

Hoe dient het reële nu begrepen te worden? Het reële is het niet-betekende 

(Vanheule, 2013). Het is Het wat we niet kunnen zeggen, ‘het valt onmogelijk te 

articuleren via het symbolische’ (Vanheule, 2013, p. 147).  Het is hetgeen waar 

betekenaars1 en mentale beelden geen vat op hebben, hetgeen wat buiten het 

imaginaire en het symbolische valt, buiten de representatie en het weten, het is het 

onmogelijke (Loontiens, 2003; Lysy, 2003; Vanheule, 2013).  

 

Dit onmogelijke is echter de stuwkracht van ons ‘willen weten’, we bouwen een 

identiteit op omdat we geconfronteerd worden met dit reële. Wanneer het kind 

                                                        
1 Een basiselement van de taal dat op zich niets betekent. Het verwijst naar het 
materiële van een taalteken, het akoestische beeld of het klankbeeld van dit teken. 
Deze mentale beleving van het taalteken wordt verbonden met een betekende 
(Johnston, 2013; Vanheule, 2013). 
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geboren wordt, ervaart het een initiële arousal (Verhaeghe, 2002). Dit door het 

ontbreken van zintuigelijke en motorische coördinatie (Vanheule, 2013; Vanheule 

& Verhaeghe, 2009). Hierdoor ervaart het kind een organische verstoring en een 

gevoel van geen eenheid te zijn (Vanheule, 2005; Vanheule & Verhaeghe, 2009). Dit 

zorgt er dan weer voor dat het kind het lichaam gefragmenteerd ervaart, het 

lichaam bestaat uit stukken en delen (Gallop, 1982; Vanheule, 2005; Vanheule & 

Verhaeghe, 2009). Ook ervaart het kind een stuwkracht aan seksuele drift 

(Vanheule & Verhaeghe, 2009). Deze mix van ervaringen creëert een onlust, een 

malaise bij het kind, alsook een gevoel van hulpeloosheid (Vanheule & Verhaeghe, 

2009; Verhaeghe, 2002). Om zich tegen deze interne malaise te verdedigen, komt 

het ego tot stand, een gevoel van identiteit, een gevoel van eenheid in de 

zelfbeleving (Vanheule, 2013). Deze wordt verworven doordat het kind zich 

identificeert met zijn spiegelbeeld, wat ons bij het veld van het imaginaire brengt 

(Vanheule, 2013).  

 

De identiteit die wordt opgebouwd als defensie tegen de initiële onlust, is echter 

nooit af (Vanheule & Verhaeghe, 2009; Verhaeghe, 2002). Er blijft altijd een tekort 

bestaan, een deel van het reële of van de initieel ervaren onlust waarop de 

opgebouwde identiteit geen antwoord biedt (Verhaeghe, 2002). Dit wordt 

duidelijk wanneer we geconfronteerd worden met existentiële thema’s in het 

leven. Het antwoord dat we kunnen bieden op existentiële vragen zal altijd 

tekortschieten en niet sluitend zijn (Vanheule, 2013). 

 

 

Het imaginaire. 

 

Een identiteit opbouwen, zorgt dus voor een defensie tegen de initieel ervaren 

lichamelijke onlust (Vanheule & Verhaeghe, 2009; Verhaeghe, 2002). De primaire 

identiteit die wordt opgebouwd, komt tot stand door de identificatie met 

spiegelbeelden (Vanheule, 2013; Vanheule & Verhaeghe, 2009). Deze identiteit die 

opgebouwd is uit een imago of een beeld vormt de orde van het imaginaire 

(Loontiens, 2003). Breder genomen is het imaginaire het veld dat stabiele 
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opvattingen of beelden bevat die mensen hebben over de wereld, waarmee een 

gevoel van eenheid wordt nagestreefd (Lysy, 2003; Vanheule, 2013).  

 

Bij het identificeren met een spiegelbeeld onderscheidt het kind eerst een 

uitwendig waargenomen imago (Vanheule, 2013). Dit imago kan een beeld van 

zichzelf zijn zoals gezien in een spiegel of het kan het beeld van iemand anders zijn 

die wordt beschouwd als gelijk aan zichzelf, als ander-gelijke. De figuur van de 

ander-gelijke bestaat echter pas wanneer er al een elementair niveau van 

zelfervaring is (Vanheule, 2005; Vanheule, 2013). Door het ervaren van de 

onaangename lichamelijke toestand na de geboorte doet het kind een appel op de 

ander2 (Verhaeghe, 2002). Deze ander spiegelt de onlust van het kind, geeft een 

beeld, een imago aan het kind en laat het kind zijn interne ervaring eigen maken 

(Verhaeghe, 2002). Door deze spiegeling, alsook door het imago komende van een 

spiegelend oppervlak, besluit het kind dat er zoiets is als een Ik, of een ego, 

waarnaar deze beelden verwijzen (Vanheule, 2013). Dit primitieve ego, tot stand 

gekomen door spiegelingen, bevindt zich op het niveau van het lichaam, het gaat 

dus over het lichaamsbeeld (Bloom, 2006; Loontiens, 2003; Vanheule, 2013; 

Vanheule & Verhaeghe, 2009). Deze primaire identiteit biedt de mogelijkheid voor 

het kind om zichzelf als eenheid te ervaren en daardoor ook de mogelijkheid om 

zichzelf te hanteren (Gallop, 1982; Vanheule, 2013; Vanheule & Verhaeghe, 2009; 

Vieira, 2016). 

 

Er wordt dus een lichaamsbeeld geadopteerd dat eerst actief gegrepen werd door 

het kind, in de externe wereld. De imago’s die aan de basis liggen van onze 

identiteit komen van buitenaf (Vanheule, 2013; Vanheule & Verhaeghe, 2009). 

Deze spiegelbeelden functioneren als een ‘ideaal Ik’ (Vanheule, 2013; Vanheule & 

Verhaeghe, 2009). Het vreemde beeld lijkt voldoende om de innerlijke chaos te 

integreren, het lijkt een geslaagde versie van het zelf en het geeft het kind het 

gevoel een eenheid te zijn. Het kind ziet dit beeld dan als ideaal en zal proberen 

samen te vallen met dit zelfbeeld (Johnston, 2013; Vanheule, 2013; Vanheule & 

                                                        
2 ‘De ander’ verwijst naar het specifieke imago of beeld dat men van iemand anders 
heeft, verwijst naar het specifieke individu (Johnston, 2013).  
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Verhaeghe, 2009). Dit om een gevoel van zelfbemeestering te kunnen ervaren 

(Geldhof, 2010; Vanheule, 2013). Het gaat hier echter om een illusie. De 

identificatie dekt het gebrek aan harmonie en de toestand van onvolledigheid, die 

op dat moment eigen is aan het kind, af (Johnston, 2013; Vanheule, 2005, 2013; 

Vanheule & Verhaeghe, 2009). Er zal altijd een deel van de onlust aanwezig blijven 

die niet beantwoord kon worden en niet te beatwoorden valt door imago’s. Het 

opgebouwde zelfbeeld maakt ons echter blind voor alles wat niet binnen het imago 

past (Vanheule & Verhaeghe, 2009). Eens het primaire Ik gevormd is, zal dit blijven 

afstemmen op het ‘ideaal Ik’. Er wordt een idee gevormd van wat het Ik idealiter 

zou kunnen zijn en impliciet heerst de overtuiging dat door afstemming op het 

‘ideaal Ik’, het Ik een consistente eenheid zou kunnen worden (Vanheule, 2005).  

 

Het kind wordt niet alleen geconfronteerd met het reële van het lichaam wanneer 

het geboren wordt, maar het wordt tevens geconfronteerd met het enigmatische 

verlangen van de Ander3 waarmee het te maken heeft (Vanheule, 2005; Van Haute 

& Verhaeghe, 2006). Dit zorgt voor een structurele onzekerheid van het kind als 

subject, het kind weet niet wie of wat hij is en daardoor blijft de vraag naar wat de 

Ander van hem wilt, onzeker (Vanheule, 2005). Deze onzekerheid wordt dus 

versterkt door de onduidelijkheid omtrent de eigen identiteit (Vanheule, 2005). 

Het opbouwen van een identiteit functioneert hierdoor als angstremmer met 

betrekking tot het verlangen van de Ander (Vanheule, 2005). Het subject probeert 

namelijk te achterhalen welk object hij is in functie van dit verlangen aan de hand 

van het spiegelbeeld, dit met als doel zich hiertegenover te positioneren (Vanheule, 

2005).  

 

Het kind zal zich dus pas identificeren met het voorgehouden imago wanneer 

anderen bevestigen dat het beeld effectief het spiegelbeeld is van het kind 

(Johnston, 2013; Loontiens, 2003; Vanheule, 2013). Dit werkt Lacan verder uit 

waarbij het de Ander is als derde persoon met een erkennende functie, die een 

                                                        
3  Hier bedoeld als de collectieve symbolische orde, de trans-individuele 
sociolinguïstische structuren die de interacties tussen subjecten configureren 
alsook een autoritaire kracht of kennis (Johnston, 2013). 
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cruciale rol heeft in het spiegelstadium (Vanheule, 2013). Het proces van 

identificatie met ideaalbeelden is dan symbolisch gemedieerd, het zijn symbolische 

factoren die de aanname van een beeld determineren (Vanheule, 2005). Deze 

symbolische elementen zijn de ‘Ik-idealen’ (Vanheule, 2005). ‘Ik-idealen’ zijn de 

ideaalbeelden waarvan het subject denkt dat deze het verlangen van de Ander 

zullen invullen (Vanheule, 2005; Vanheule & Verhaeghe, 2009). Door zich te 

identificeren met deze ‘Ik-idealen’ krijgt het subject meer duidelijkheid over wat 

de Ander van hem wil, over welk object hij is in functie van het verlangen van deze 

Ander, waardoor het subject zich hiertegenover kan positioneren (Vanheule, 2005; 

Vanheule & Verhaeghe, 2009). Indien het onduidelijk zou blijven wat de Ander van 

het subject verlangt, zorgt dit voor angst (Vanheule, 2005; Vanheule & Verhaeghe, 

2009). Het lichaamsbeeld is in deze zin dus een angstremmer omdat dit het subject 

helpt te oriënteren in het domein van dit verlangen (Vanheule, 2005; Vanheule & 

Verhaeghe, 2009). Wanneer het kind bijvoorbeeld in de spiegel kijkt, kan de 

moeder zeggen: “Kijk eens wat een knappe, slimme jongen.”. Het kind kan zich 

identificeren met het imago ‘de knappe, slimme jongen’ om zo te voldoen aan het 

verlangen van de moeder (Johnston, 2013).  

 

Het zelfbeeld dat we opbouwen is dus afkomstig van de Ander, het is een ‘niet-Ik’ 

dat miskend wordt als een ‘Ik’, dit wordt benoemd als de méconnaissance of de 

miskenning (Johnston, 2013; Gallop, 1982).  

 

 

Het symbolische. 

 

In de werken van Lacan tijdens de jaren vijftig, is het imaginaire veld 

ondergeschikt aan het symbolische (Lysy, 2003; Vanheule, 2013). Het symbolische 

bepaalt namelijk hoe het subject zich imaginair verhoudt tegenover zichzelf en 

tegenover de wereld (Vanheule, 2013). Imaginaire fenomenen, zoals de spanning 

tussen het Ik en het ‘ideaal Ik’ dienen verbonden te worden met de impliciet 

aanwezige wetten op het niveau van het symbolische (Vanheule, 2013).  
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Het symbolische gaat over het veld van de taal. Betekenaars worden gekoppeld 

aan betekenden4 (Loontiens, 2003; Loos, 2002; Vanheule, 2013). Er is echter geen 

exacte overeenkomst tussen de betekenaar en het betekende. Ze zijn als twee 

losstaande vlakken waartussen er geen vaste koppeling bestaat. Het betekende 

verglijdt steeds onder de betekenaars. Het is pas door het gebruik van taal, door te 

spreken of te schrijven, dat deze twee vlakken worden verbonden waardoor er 

betekenis ontstaat (Vanheule, 2013). Deze tijdelijke verbinding is een 

capitonneerknoop waarbij de verglijding van het betekende onder de betekenaars 

tijdelijk stopt (Vanheule, 2013).  

 

Het is door het spreken, door het produceren van betekenis dat de subjectiviteit 

tot stand komt (Loos, 2002; Vanheule, 2013). Het subject is verdeeld. Dit doordat 

er een spanning bestaat tussen het symbolische en het imaginaire. Door het 

spreken bouwen we beelden op die het ego vormen. Deze beelden zijn echter 

“selectieve imaginaire voorstellingen die sommige betekenaars en betekenden 

uitsluiten”, aldus Vanheule (2013). Het subject verwijst dan naar de betekenaars 

die uitgesloten worden, maar die toch in het spreken opduiken bijvoorbeeld door 

een verpsreking. Het Ik probeert deze echter te verdringen omdat ze niet passen in 

de eenheid van het imago. Hierdoor is het subject verdeeld (Vanheule, 2013). Het 

subject wordt hierbij niet opgevat als een psychologische entiteit maar eerder als 

het effect van het spreken, van het articuleren van een betekenaarsketting. Deze 

zal de identiteit echter nooit helemaal precies vatten, daarom dat het subject 

telkens opnieuw moet gecreëerd worden als gebeurtenis, door gebruik te maken 

van de betekenaars (Vanheule, 2013). Naast dit ‘verglijdende’ van de subjectiviteit 

onder de betekenaarsketting, doordat bepaalde betekenaars worden uitgesloten 

maar dan later terugkeren in bijvoorbeeld een verpsreking, wordt de subjectiviteit 

dus ook tijdelijk vastgezet door capitonneerknopen. Deze twee eigenschappen 

worden respectievelijk benoemd als ‘het subject van het spreken’ en ‘het subject 

van de uitspraak’ (Vanheule, 2013).  

 

                                                        
4 Algemeen is het een concept of een idee die door een betekenaar tot uitdrukking 
wordt gebracht (Vanheule, 2013). 
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De verzameling betekenaars waarover we beschikken komt van de Ander 

(Vanheule, 2013). We worden door deze ingeleid in het symbolische. Deze 

inleiding is de overgang van de primaire identiteit naar de secundaire identiteit 

(Verhaeghe, 2002). Het non-verbale imago van het Ik wordt ingebed in de taal 

waardoor een symbolisch subject ontstaat (Loontiens, 2003; Verhaeghe, 2002). Dit 

door de ontwikkeling van taal en het spreken van het individu. Deze krijgt 

betekenaars van de Ander om het betekende5 te vatten (Loontiens, 2003). Het is 

echter cruciaal dat er een derde partij optreedt die een symbolisch kader oplegt 

aan deze eerste Ander. Dit omdat het subject op deze manier wordt ingeschreven 

in de sociale band, wat betekent dat er een wetmatigheid wordt opgelegd aan 

sociale relaties waardoor het subject het gedrag van anderen kan interpreteren, 

kan begrijpen (Vanheule, 2013). Deze derde partij is de vadermetafoor of de 

‘Naam-van-de-Vader’ (Vanheule, 2013). 

 

 

 De Naam-van-de-Vader. 

 

In de vadermetafoor zijn er twee functies cruciaal: het verlangen van de moeder en 

de Naam-van-de-Vader. Deze functies zijn niet vast toegeschreven aan bepaalde 

gezinsleden. Het verlangen van de moeder kan bijvoorbeeld toegeschreven zijn 

aan de vader en de moeder kan degene zijn die de functie van de Naam-van-de-

Vader op zich neemt (Vanheule, 2013).  

 

De Naam-van-de-Vader wordt geïnstalleerd wanneer het kind reeds een relatie 

heeft met de moeder (Vanheule, 2013). Een belangrijke voorwaarde voor deze 

installatie is dat deze derde term zelf een verlangen dient te hebben en dat dit 

verlangen tevens erkend dient te worden door de eerste Ander (Libbrecht, 1996; 

Vanheule, 1999). In deze initiële relatie met de eerste Ander beschikt het kind over 

de betekenaar voor het verlangen van de moeder maar het kan het betekende niet 

vatten, hiervoor is de betekenaar van de Naam-van-de-Vader nodig. Het betekende 

                                                        
5 Hier verwijst het naar iets reël, een lichamelijke drift of het libido dat men 
probeert te verbinden met een betekenaar (Vanheule, 1999).  
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van het verlangen van de moeder blijft dus onduidelijk zolang de Naam-van-de-

Vader niet is geïnstalleerd. Het kind heeft wel reeds een betekenaar voor dit 

verlangen, het zijn de mentale beelden die het kind opbouwt over het komen en 

gaan van de moeder (Vanheule, 2013). Wat dat het komen en gaan van de moeder 

bepaald is echter onduidelijk, ook de positie van het kind ten aanzien van het 

moederlijk verlangen is onduidelijk (Van Haute & Verhaeghe 2006; Vanheule, 

2013). Deze onduidelijkheid is beangstigend en bedreigend voor het kind, het is 

passief onderworpen en is als het ware de speelbal van de Ander (Van Haute & 

Verhaeghe 2006; Vanheule, 2013). Het kind voelt dat het belangrijk is voor de 

moeder maar weet niet wat de moeder precies wilt, het kind heeft geen betekende 

om te antwoorden op deze vraag (Vanheule, 2013). Dit enigmatische verlangen is 

een voorwaarde voor het kunnen optreden van de vadermetafoor (Vanheule, 

2013).  

 

Wanneer de vadermetafoor optreedt, wordt de betekenaar voor het verlangen van 

de moeder vervangen door de betekenaar van de Naam-van-de-Vader (Van Haute 

& Verhaeghe, 2006; Vanheule, 2013). Deze substitutie zorgt ervoor dat het 

verlangen van de moeder wordt onderworpen aan een symbolisch kader waarin 

sociale relaties worden gestructureerd. De betekenaar van de Naam-van-de-Vader 

staat namelijk voor de cultuur en het taboe waardoor er geboden en verboden 

worden ingevoerd met betrekking tot sociale uitwisselingsrelaties (Lysy, 2003; 

Vanheule, 2013). Door deze vaderlijke betekenaar is het verlangen van de moeder 

niet langer enigmatisch, omdat het moet beantwoorden aan een normatief kader 

dat sociale relaties structureert (Vanheule, 2013).  

 

De betekenaar van de Naam-van-de-Vader benoemt dus het verlangen van de 

moeder, hierdoor wordt duidelijk wat de moeder wil, het verlangen van de moeder 

wordt betekend (Van Haute & Verhaeghe, 2006; Vanheule, 2013). Op deze manier 

verknoopt de Naam-van-de-Vader de betekenaar met het betekende (Loontiens, 

2003). De vadermetafoor is dus als een symbolisch kader waaraan iedereen is 

onderworpen en dat het mogelijk maakt het gedrag van anderen te begrijpen 

(Vanheule, 2013).  
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De Naam-van-de-Vader benoemt de identiteit van het kind niet rechtstreeks. Het is 

door de benoeming van het verlangen van de moeder dat het kind weet welke 

positie hij hiertegenover inneemt en wordt erkend in relatie tot dit verlangen 

(Vanheule, 2013). Deze benoeming houdt ook in dat er wetten worden opgelegd 

aan het verlangen waardoor ook wetten worden opgelegd aan de sociale band 

(Libbrecht, 1996; Geldhof, 2010; Vanheule; 2013). Merk op dat de wetten die 

worden opgelegd door de vadermetafoor in eerste instantie worden opgelegd aan 

het verlangen van de moeder en niet aan het kind (Van Haute & Verhaeghe, 2006).  

 

Het moederlijk verlangen kan dus gekaderd worden binnen ruimere patronen en 

principes. Hierdoor wordt duidelijk dat de moeder niet enkel de moederlijke 

positie inneemt maar dat ze ook deel uitmaakt van andere relaties waarbij ze 

bijvoorbeeld de positie van partner inneemt. Hierdoor wordt voor het kind 

duidelijk dat het niet het enige is wat het verlangen van de moeder invult 

(Vanheule, 2013). Op deze manier wordt het kind ook als het ware bevrijd uit het 

moederlijk verlangen (Libbrecht, 1996; Vanheule, 1999). Door deze bevindingen 

ontstaat de vraag naar hetgeen dat het verlangen van de moeder dan wel 

organiseert. Het antwoord hierop is de ‘symbolische fallus’ (Vanheule, 2013). 

 

De symbolische fallus staat voor ‘het ultieme kenmerk dat het object van het 

moederlijk verlangen verlangenswaardig maakt’, aldus Vanheule (2013, p.74). Het 

verlangen van de moeder wordt dus fallisch betekend waardoor het ook wordt 

begrensd (Van Haute & Verhaeghe, 2006). De symbolische fallus geeft een 

antwoord op de onduidelijkheid die het kind ervaart omtrent de vraag naar wat de 

moeder van hem wil. Het kind wordt dan verlangend naar de symbolische fallus 

(Johnston, 2013). Door de installatie van de vadermetafoor krijgt het kind ruimte 

om een eigen verlangen te ontwikkelen, dit omdat met de installatie van de 

vadermetafoor de betekenaar van het verlangen wordt ingevoerd, de symbolische 

fallus (Libbrecht, 1996; Vanheule, 1999). Het verlangen zal steeds een verlangen 

naar de fallus zijn (Libbrecht, 1996). Het kind zal proberen achterhalen welke 

kenmerken iemand verlangenswaardig maken en zal zich hiermee identificeren 

(Vanhuele, 2013). Het zijn bijvoorbeeld de kenmerken van de vader die ervoor 
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zorgen dat de moeder naar hem verlangt, die de aandacht van de moeder 

vasthouden, waarmee het kind zich zal identificeren als ruimere poging 

interessant te zijn als man voor een vrouw (Johnston, 2013; Vanheule, 2013). De 

betekenaars waarmee het kind zich op deze manier zal identificeren, zijn de ‘Ik-

idealen’ (Vanheule, 2013). Deze werden reeds eerder besproken bij de 

uiteenzetting van het spiegelstadium.  

 

De Naam-van-de-Vader maakt het tevens mogelijk een antwoord te formuleren op 

existentiegerelateerde vragen die we onszelf pas kunnen stellen vanuit het kader 

aangereikt door de installatie van deze vadermetafoor (Vanheule, 2013). Deze 

vragen zijn eigen aan het leven. Iedereen wordt geconfronteerd met de vraag naar 

de eigen identiteit, naar wie men is. Deze vraag hangt samen met drie andere 

kwesties. De eerste kwestie handelt over het geslacht: is men een man of een 

vrouw, en hoe kan men vormgeven aan de seksuele identiteit? De tweede vraag 

gaat over de toevalligheid van het leven en wat het leven betekent ten aanzien van 

de dood. Als derde en laatste kwestie stellen we ons de vraag naar wat het is in de 

liefde dat mensen aan elkaar bindt en de vraag naar het ouder zijn (Vanheule, 

2013; Verhaeghe, 2000, 2002). Deze existentiegerelateerde vragen komen op de 

voorgrond door symptomen omdat ze onbewust zijn. Ze worden niet uitgedrukt 

als expliciete vragen. Symptomen hebben effectief zin omdat ze wijzen op de 

vragen die aan de oorsprong liggen van het subject dat dus wordt gecreëerd door 

deze vragen en niet een entiteit is waaruit de vragen ontstaan. Het is door de vraag 

dat het subject ontstaat. Hierbij gaat het om een gedeeld subject dat ontstaat 

omdat er nooit een definitief antwoord op de vragen kan komen. Daarom zorgen 

deze vragen niet voor een gevoel van eenheid maar eerder voor een gevoel van 

verdeeldheid (Vanheule, 2013).  

 

Alle mensen worden onbewust geconfronteerd met deze existentiegerelateerde 

vragen die dan door het symptoom worden uitgedrukt. Er bestaat geen antwoord 

voor deze vragen op het niveau van het onbewuste. Het antwoord dat we 

formuleren bestaat uit symbolische identificaties, fallische kenmerken die we 

overnemen van anderen, kenmerken die ons verlangenswaardig maken (Vanheule, 
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2013; Verhaeghe, 2002). Het antwoord zal echter nooit sluitend zijn omdat de 

fallus als betekenaar steeds ontbreekt, het is de betekenaar voor het tekort 

(Geldhof, 2010; Loontiens, 2003; Vanheule, 2013). Dit omdat het verlangen nooit 

volledig ingevuld kan worden, er ontbreekt steeds iets, de fallus (Geldhof, 2010; 

Loontiens, 2003). Dit wordt ook wel uitgedrukt als de ‘symbolische castratie’ van 

het subject (Van Haute & Verhaeghe, 2006). Het gaat hier om een structureel 

bepaald tekort in de symbolische orde, in de Ander en het is de installatie van de 

Naam-van-de-Vader die dit tekort in de Ander garandeert (Van Haute & 

Verhaeghe, 2006). De betekenaar van de fallus is de drijfveer of oorzaak van het 

verlangen van de ander. Het subject is steeds op zoek naar deze betekenaar in zijn 

zoektocht naar wat het verlangen van de Ander veroorzaakt. Hij zal deze echter 

nooit vinden, er is steeds een tekort, maar tijdens zijn zoektocht zal hij zich wel 

identificeren met kenmerken van anderen die een indicator kunnen zijn van de 

fallus. De subjectiviteit krijgt dus vorm aan de hand van deze symbolische 

identificaties. Het subject kan op deze beroep doen wanneer het wordt 

geconfronteerd met existentiële vragen. Het kan culturele conventies aanwenden 

om een antwoord te formuleren op deze vragen door de installatie van de Naam-

van-de-Vader (Vanheule, 2013). Op deze manier is de installatie van de 

vadermetafoor een poging tot bemeestering waarbij de Naam-van-de-Vader de 

figuur is van een meester op symbolisch niveau (Geldhof, 2010). Sommige van de 

identificaties zullen onverenigbaar zijn omdat ze conlicterende verlangens 

representeren. Daardoor is het subject verdeeld is (Vanheule & Verhaeghe, 2010). 

Deze onverenigbare identificaties zullen dan worden verdrongen omdat ze 

onaangenaam zijn voor het ego dat steeds naar eenheid zoekt (Vanheule, 2013).  

 

Bij de psychose vindt de installatie van de Naam-van-de-Vader niet plaats 

waardoor er geen antwoord geboden kan worden op existentiële vragen. Deze 

vragen wijzen op een gat wat voor destabilisatie zorgt, ze ontluiken het register 

van het reële. Het individu beschikt niet over conventionele betekenaars om de 

subjectiviteit vorm te geven waardoor het gevoel van identiteit ontbreekt (Geldhof, 

2014b; Vanheule, 2013). Dat de vadermetafoor niet plaatsvond, zorgt ervoor dat 

het verlangen van de ander enigmatisch blijft waardoor het individu geen 
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subjectieve positie kan articuleren in relatie tot anderen (Vanheule, 2013). 

Hierdoor kan het gedrag van anderen niet worden geïnterpreteerd en zijn ze 

weinig voorspelbaar. Dit alles zorgt ervoor dat het individu het gevoel heeft er niet 

bij te horen, het gevoel verbonden te zijn met anderen ontbreekt (Vanheule, 2013).  

 

Vanaf de jaren zestig praat Lacan over de Namen-van-de-Vader. Hiermee wordt 

bedoeld dat er niet één betekenaar is van de Naam-van-de-Vader die garant staat 

voor de gehele symbolische orde, die dient als steunpunt voor alle andere 

betekenaars. De Naam-van-de-Vader is bijgevolg geen ‘Ander van de Ander’, dit 

bestaat namelijk niet, wat ervoor zorgt dat er geen ultiem symbolisch 

referentiepunt is. Dit geldt zowel voor de neurotische als psychotische structuur. 

De geïnstalleerde Naam-van-de-Vader biedt echter wel een toevluchtsoord, een 

gevoel van stabiliteit voor de neuroticus, de neuroticus gelooft in en vertrouwt op 

de Naam-van-de-Vader. Het is juist dit geloof in een vader – of autoriteitsfiguur 

wat ervoor zorgt dat hetgeen wat deze verklaart als een wet fungeert waardoor 

het verlangen zin krijgt. Dit geloof kan als naïef beschouwd worden aangezien er 

steeds een tekort is in de Ander, maar de neuroticus wil dit liever niet ziet. Er zijn 

dus verschillende Namen-van-de-Vader mogelijk, er is niet één garant voor de 

symbolische orde maar er zijn verschillende symbolische elementen mogelijk die 

kunnen ingezet worden om de wereld te betekenen (Geldhof, 2014b; Vanheule, 

2013).  

 

 

Het object a en de jouissance.  

 

Zoals eerder aangegeven blijft er altijd een deel van het reële over dat buiten het 

symbolische, de taal, en het imaginaire, de voorstelling, valt (Johnston, 2013; 

Loontiens, 2003; Loos, 2002; Vanheule, 2007; Verhaeghe, 2002). Het is het deel dat 

niet verwoord kan worden en ook niet opgenomen is in het imago van het zelf 

(Loontiens, 2003). Deze onmogelijkheid vormt de orde van het reële (Loontiens, 

2003; Vanheule, 2007). De betekenaars gegeven door de symbolische Ander, 

schieten dus tekort, ze kunnen het reële niet dekken (Loontiens, 2003). Ons weten, 
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opgebouwd uit deze betekenaars, kan het reële niet vatten (Verhaeghe, 2001). De 

betekenaar die tekortschiet is, zoals eerder werd aangegeven, de fallus (Geldhof, 

2010; Loontiens, 2003).  

 

Vanaf de jaren zestig maakt Lacan een onderscheid tussen ‘zijn’ en ‘existentie’. 

Hierbij is ‘existentie’ de symbolische articulatie van het subject en is ‘zijn’ het reële, 

dat dus niet symbolisch te articuleren valt (Miller, 1999). Later heeft Lacan het 

over het ‘subject van de betekenaar’ en ‘het subject van de jouissance’. Hierbij is 

deze eerste de subjectiviteit die tot stand komt als effect van het produceren van 

betekenaarskettingen. Het subject dat op deze manier ontstaat, bestaat in hoeverre 

zijn identiteit en positie in de wereld gearticuleerd wordt via de Ander, via de 

betekenaarsverzameling. Daarentegen slaat ‘het subject van de jouissance’ op de 

driftmatige lichamelijkheid van het ‘zijn’. Van dit gedeelte subjectiviteit is de 

identiteit en de positie in de wereld niet gearticuleerd door betekenaars. Dit omdat 

deze zijnstoetand niet bepaald wordt door de betekenaar. Op deze manier ‘is’ dit 

subject wel maar ‘bestaat’ het niet (Vanheule, 2013).  

 

De jouissance kan ten eerste begrepen worden als het lijfelijke van het levende 

wezen. Dit lijfelijke is dan de tegenpool van ‘het subject van de betekenaar’, maar is 

ook de reden voor het ontstaan van ‘het subject van de betekenaar’. Ten tweede is 

de jouissance een lijfelijk ‘zijn’ dat enigmatisch is en reëel. We vallen niet samen 

met onze lichamelijkheid, we zijn ons lichaam niet maar we hebben wel een 

lichaam (Vanheule, 2013; Verhaeghe, 2017). Als derde kan de jouissance begrepen 

worden als een lichamelijke ervaring, een driftervaring die zorgt voor excitatie en 

agitatie. Deze ervaring gaat gepaard met een bepaalde bevrediging, deze is niet 

alleen aanwezig wanneer we lust ervaren maar ook wanneer we onlust ervaren 

(Vanheule, 2013). 

 

Het lichaam is getekend door de jouissance. Hierdoor zal zowel de imaginaire 

poging onszelf als eenheid te ervaren, alsook de poging een vloeiende articulatie te 

bekomen van de subjectiviteit, verstoord worden (Vanheule, 2013). De jouissance 

is een teveel en het wordt als overspoelend ervaren, het is een genieten waardoor 
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we zelf worden genoten. We zijn zelf niet de genieter van dit genot (Vanheule, 

2013).  

 

Oorspronkelijk zijn we dus een ‘subject van de jouissance’, door gebruik te maken 

van de betekenaars komende van de Ander kunnen we dit oorspronkelijke subject 

gedeeltelijk in de taal incorporeren. Op deze manier komen we tot ‘existentie’, 

door het ‘zijn’ gedeeltelijk te articuleren met betekenaars komende van de Ander. 

Doordat we het subject nooit volledig kunnen articuleren, doordat er steeds een 

deel jouissance is dat niet te articuleren valt, is het subject verdeeld (Vanheule, 

2013; Vanheule & Verhaeghe, 2010). Deze verdeeldheid is een structureel 

kenmerk van de mens (Vanheule & Verhaeghe, 2010). Enerzijds zijn er de 

imaginaire en symbolische elementen die het subject organiseren maar anderzijds 

is er het reële dat niet georganiseerd kan worden (Vanheule & Verhaeghe, 2010). 

Ook de Ander is in dit opzicht verdeeld omdat de betekenaars die deze aanreikt 

tekortschieten (Vanheule, 2013).  

 

Het subject kan dus niet volledig gearticuleerd worden. Er is iets dat de poging om 

het subject te articuleren steeds tegenwerkt. Dit is het object a. Dit object verwijst 

naar het deel lichamelijke jouissance of libidineuze drift, het deel reële dat niet 

opgenomen kan worden in het symbolische, dat niet te herleiden valt tot 

betekenaars (Johnston, 2013; Vanheule, 2013; Vanheule & Verhaeghe, 2009). Het 

object a als betekenaar is iets dat het reële als het ware toedekt, het is iets vals, een 

‘semblant’6 (Grigg, 2007; Santiago, 2009). Het verwijst een reëel aspect dat steeds 

terug te vinden is in de relatie tot de betekenaar, maar dat ook enkel bestaat 

                                                        
6 Een semblant is iets dat lijkt op iets of schijnbaar iets is, maar het is het niet 
(Grigg, 2007). Het weten dat we opbouwen om ons te beschermen tegen het reële, 
bestaat uit semblants (Miller, 2014). Zo is het object a een semblant omdat we de 
betekenaar ‘object a’ gebruiken om de leegte in te vullen die ontstaat uit het 
onbevredigd verlangen. Omdat deze leegte angst oproept, geven we het de naam 
‘object a’, zo proberen we het te bemeesteren. Het object a pretendeert dus het 
overblijvende reële te zijn, het tekort in de bevrediging maar deze benaming lijkt  
alleen maar op het reële, het is het niet (Grigg, 2007). Het is enkel schijn maar we 
kiezen ervoor om hierin te geloven om de angst te vermijden die gepaard gaat met 
de confrontatie met het reële (Grigg, 2007). 
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doordat we taal gebruiken. Als we niet zouden proberen om het subject te 

articuleren door middel van betekenaars zou het object a niet bestaan (Geldhof, 

2014b; Vanheule, 2013).  

 

Het object a wordt in het veld van de Ander geplaatst, iemand met neurotische 

structuur zal steeds iets van jouissance of iets van ‘zijn’ willen achterhalen achter 

de woorden van de Ander. Zo kan te weten gekomen worden wat de Ander echt wil 

(Miller, 2004). Het raadselachtige van het eigen subject wordt dus verschoven naar 

de Ander (Vanheule, 2013). Het subject wil dan van de Ander dat het hem ‘het’ 

geeft dat het raadsel zou kunnen oplossen of een sluitend antwoord zou kunnen 

bieden (Johnston, 2013; Loontiens, 2003; Vanheule, 2007). ‘Het’ is wat er steeds 

ontbreekt, het object a (Johnston, 2013). Hoe meer betekenaars we dan tot ons 

nemen van de Ander om onze eigen subjectiviteit vorm te geven, hoe duidelijker 

wordt dat de Ander enkel een verzameling aan betekenaars is. De waarde van deze 

betekenaars wordt door niets gegarandeerd. Er is geen garantie dat de 

betekenaars adequaat zijn om het ‘zijn’ van ons subject te vatten (Vanheule, 2013).  

 

Wanneer we geconfronteerd worden met het tekort in de Ander, ervaren we angst. 

Hierdoor wordt duidelijk dat we geen volledig antwoord kunnen bieden op het 

deel jouissance van het subject. Het initiële vertrouwen dat gesteld werd in de 

Ander wordt daardoor bevraagd. Om met deze confrontatie om te gaan, wordt het 

enigma van het verlangen van de Ander gekoppeld aan het object a. Er wordt geen 

aandacht besteedt aan het object a in zichzelf maar wel aan het object in de Ander. 

Zo ontstaat het idee dat het object a het verlangen van de Ander weergeeft. Op 

deze manier wordt het tekort in de Ander afgedekt en komt de dynamiek van het 

verlangen op gang (Geldhof, 2014b; Vanheule, 2013). Het object a is dus als een 

motivator om te blijven interageren met de Ander (Geldhof, 2010; Loontiens, 

2003). Het subject verlangt steeds het object a te kunnen vatten en doet daarom 

steeds appel op de Ander om dit object te kunnen krijgen (Johnston, 2013; 

Loontiens, 2003; Vanheule, 2007).   
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Het toeschrijven van het object a aan de Ander is dus als een verdedigingsstrategie 

om geen aandacht te moeten besteden aan de eigen jouissance dat bevreemdend 

werkt, het tempert de angst. Deze extractie van het object a uit het eigen lichaam 

en de toeschrijving ervan aan de Ander maakt dat de Ander ook als verlangend 

wezen wordt gezien, net zoals het subject met neurotische structuur. Dit is 

belangrijk omdat op deze manier de neurotische realiteit vorm krijgt (Vanheule, 

2013).   

 

 

 Lalangue en parlêtre. 

 

De termen ‘lalangue’ en ‘parlêtre’ komen voor in Lacans onderwijs in de jaren 

zeventig. Het gebruik van deze nieuwe concepten gaat gepaard met de nieuwe 

triangulaire benadering van de drie registers. Zoals eerder aangegeven richt deze 

benadering zich op de vermenging van het imaginaire, het symbolische en het 

reële. De vroegere dialectische benadering blijft achterwege (Lysy, 2003; 

Vanheule, 2013). Samen met deze nieuwe benadering wordt er een nieuwe 

verbinding gelegd tussen de betekenaar en de jouissance. Waar de taal voordien 

structuur aanbracht in de jouissance zal de jouissance nu verweven worden met de 

betekenaars. Dit brengt de termen ‘lalangue’ en ‘parlêtre’ met zich mee (Vanheule, 

2013). Deze begrippen worden hier besproken omdat ze kunnen worden 

aangewend in het begrijpen van dans. Later wordt duidelijk hoe het ‘parlêtre’ 

verband houdt met het ‘dansêtre’, wat het belang van de uiteenzetting van deze 

begrippen verduidelijkt.   

 

De begrippen ‘lalangue’ en ‘parlêtre’ verwijzen naar de libidineuze geladenheid 

van betekenaars. Dit betekent dat een betekenaar een teken is voor de jouissance, 

voor het ‘zijn’ van het individu (Vanheule, 2013). Met ‘lalangue’ duidt Lacan het 

radicale niet-betekende of de private kwaliteit aan dat in elke taal aanwezig is 

(Laceur, 2010; Miller, 2007). Met ‘lalangue’ wordt een taal bedoeld die het 

vervoermiddel is van de jouissance (Geldhof, 2014b; Smet, Van Bouwel, & 

Vandenborre, 2003). Ze bestaat zowel uit betekenaars als uit genot of jouissance 
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(Vieira, 2016). Het gaat hier om het fonetische en de herhaling in de taal. Hiermee 

wordt bedoeld dat het louter het taalgebruik is dat een jouissance in zich 

meedraagt. Het is het uitspreken, als handeling, dat jouissance aan betekenaars 

koppelt. De betekenaars worden zo dragers van de jouissance waardoor deze zich 

niet meer enkel op lichamelijk niveau afspeelt (Vanheule, 2013). De jouissance is 

dan wel aanwezig in betekenaars door de handeling van het uitspreken, maar ze 

kan niet gezegd worden (Lacan, 1975; Vanheule, 2013).  

 

Betekenaars zijn in dit opzicht elementen waarin er lichamelijk geïnvesteerd is. Ze 

drukken niet louter een boodschap uit maar hebben ook een affectwaarde die we 

als individu niet kunnen vatten en die voor iedereen anders kan zijn (Vanheule, 

2013). Door betekenaars uit te spreken, wordt jouissance afgevoerd uit het 

lichaam en tegelijkertijd gekoppeld aan andere betekenaars (Vanheule, 2013).  

 

Het is niet zo dat de jouissance gelijkmatig verdeeld wordt over betekenaars. 

Sommige betekenaars dragen een lading jouissance en komen naar de voorgrond. 

Deze komen op een repetitieve manier steeds terug in het spreken waardoor er 

telkens opnieuw vorm wordt gegeven aan de jouissance. Deze genotskwaliteit 

wordt echter niet begrepen door het subject (Vanheule, 2013). Omdat de mens zijn 

eigen ‘lalangue’ tot uitdrukking brengt, is de mens een ‘parlêtre’ of een 

‘spreekwezen’ (Geldhof, 2014b; Vanheule, 2013).  Dit ‘zijn’ gaat het spreken niet 

vooraf maar wordt pas naderhand onderscheiden (Miller, 2014; Vieira, 2016).  

 

Waar het initieel het subject was dat werd gearticuleerd door taal te gebruiken, is 

het nu de taal die de spreker als het ware gebruikt, die als een ‘parasiet’ in de 

spreker huishoudt (Geldhof, 2014b; Vanheule, 2013). Het lichaam is als een zetel 

voor de jouissance (Lacan, 1975; Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 2003). 

Betekenaars vormen dus niet enkel onze subjectiviteit, maar zijn ook tekens die 

wijzen op een continue herhaling van de jouissance, een drift die we niet kunnen 

betekenen, die geen zin heeft (Vanheule, 2013). Deze herhaling is eigen aan de 

persoon, is singulier en dus voor iedereen anders (Vanheule, 2013). Met de 

invoering van de twee concepten hierboven besproken, wordt het reële 
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onlosmakelijk verbonden met het symbolische en zijn ze dus niet langer 

antagonisten (Vanheule, 2013).  

 

Het symbolische was initieel ontworpen als een weten dat het reële reguleert en 

zijn wetten oplegt (Miller, 2014). Nu wordt aanvaard dat het symbolische een 

systeem is, bestaande uit ‘semblants’, dat onderhevig is aan het reële en het niet 

commandeert (Miller, 2014; Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 2003). ‘La langage’ 

of de taal bestaat doordat ‘lalangue’ bestaat, de taal is het geconstrueerde weten 

over ‘lalangue’ (Quinet, 2010; Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 2003). Dit weten 

is de articulatie van ‘semblants’ die zich verwarren met het reële en tegelijkertijd 

het reële grijpen (Miller, 2014).  

 

 

RSI verknoopt.  

 

De verhouding tussen R, S en I wordt met de knopentheorie op een andere manier 

gedacht (Vanheule, 2007). Er wordt niet meer gesproken over de verhouding 

tussen R en I, of de verhouding tussen S en I, enzovoort (Vanheule, 2007). Maar 

wel over het effect van I op de relatie tussen R en S bijvoorbeeld, deze verhouding 

wordt dus in het licht geplaatst van de impact die I erop uitoefent (Houppermans, 

de Kroon, & Verstraten, 2014; Vanheule, 2007). Dit maakt dat R, S en I niet meer in 

een definitie worden getypeerd, maar wel bekeken worden vanuit het effect dat 

een gegeven orde heeft wanneer deze op een bepaalde manier verbonden wordt 

met een andere orde. Zo wordt elke orde binnen de driedimensionaliteit van de 

borromeïsche knoop gedacht (Vanheule, 2007).  

 

Door gebruik te maken van de knopentheorie, wordt geprobeerd een antwoord te 

denken op de vraag hoe de drie ringen met elkaar verbonden kunnen worden 

zodat het geheel meer is dan een opsomming van de drie registers, zodat het een 

systemisch geheel vormt (Vanheule, 2013). Hierbij zijn er twee vragen te 

onderscheiden: hoe kan de verbinding tussen R, S en I een effect uitoefenen op de 

regulering van de jouissance? En op welke manier wordt de ervaring van 
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subjectiviteit beïnvloedt door de wijze waarop de drie registers verbonden zijn? 

Bij de uitwerking van deze vragen heeft Lacan als achterliggend idee dat er geen 

ankerpunt is in het symbolische dat als ondersteuning dient voor het subject maar 

dat er ondersteuning geboden wordt doordat R, S en I met elkaar zijn vervlochten 

(Vanheule, 2013). 

 

De borromeïsche knoop heeft vier intersecties. De eerste en centrale intersectie 

staat voor het object a, deze intersectie is het snijpunt van de drie ordes en staat 

dus voor de oorzaak van het verlangen (Houppermans, de Kroon, & Verstraten, 

2014; Vanheule, 2007). De intersectie tussen I en S staat voor de 

betekenisverlening, deze wordt echter gelimiteerd door het reële register (Lacan, 

2005 [1975-1976]a; Vanheule, 2007, 2013). Het is door het zinloze van het reële in 

beschouwing te nemen dat we de zin van de menselijke ervaring kunnen vatten 

(Vanheule, 2013). De doorsnede tussen I en R, als derde, staat voor het genot van 

de Ander (Loontiens, 2003; Vanheule, 2007). Dit genot is dus enkel in het 

imaginaire gerepresenteerd en bevindt zich op het niveau van het lichaam. Het is 

dus een genot dat buiten de taal valt (Loontiens, 2003). Als vierde, vinden we de 

intersectie tussen R en S die voor het fallisch genot staat (Loontiens, 2003; 

Vanheule, 2007). Dit fallisch genot wordt betekend door de betekenaar van de 

fallus en valt dus buiten het lichamelijke (Loontiens, 2003). Op deze drie laatste 

intersecties gebeuren analystische interventies met als doel de drie ordes aan 

elkaar te hechten ofwel te splitsen van elkaar (Vanheule, 2007). 

 

Door de verknoping van de drie registers, gaat het niet meer over drie dimensies, 

maar over vier. De dimensie die erbij komt is deze van de verknoping, van de 

samenhang tussen de drie ringen (Vanheule, 2013). Deze verknoping is dan de 

psychische realiteit. Doordat de drie ringen verknoopt zijn tot een borromeaanse 

ketting, ervaren we stabiliteit in onze realiteitservaring (Geldhof, 2014b; Vanheule, 

2013). Deze stabiliteit is dan het kunnen opbouwen van beelden, die aan een 

bepaalde logica beantwoorden, over dingen die gebeuren of dingen die ons 

overkomen (Vanheule, 2013). De stabiliteit komt dus door de verknoping, door de 

vierde dimensie, deze is voor te stellen als de klaverknoop die inherent aanwezig is 
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in de borromeïsche ketting. Lacan benoemt deze klaverknoop als een symptoom. 

Hiermee wordt bedoeld dat een symptoom de functie heeft de drie registers samen 

te houden waardoor het dus ook de realiteitsbeleving ondersteunt (Vanheule, 

2013). Vanuit deze redenering kan een Naam-van-de-Vader bekeken worden als 

neurotisch symptoom. Het is een conventionele, normatieve wijze om de drie 

ordes te verbinden (Geldhof, 2014b; Loontiens, 2003; Van Haute & Verhaeghe, 

2006; Vanheule, 2013).  

 

 

 Symptoom en sinthoom. 

 

Een poging tot bemeestering van de jouissance gebeurt door het symptoom, het is 

als een behandeling voor het reële (Geldhof, 2010; Pratta, 2015). Het symptoom 

bevat enerzijds een interpreteerbaar element en anderzijds een reëel gedeelte 

(Geldhof, 2010; Miller, 2011). Dit reëel gedeelte maakt dat het symptoom hetgeen 

is wat het dichtst bij het reële komt in de psychoanalyse (Miller, 2011). Het 

interpreteerbare element is zoals een metafoor, het is een talige constructie 

(Geldhof, 2010; Miller, 2011). Wanneer het symptoom een zuiver talige constructie 

zou zijn dan zou het na duiding verdwijnen. Door duiding herleidt men 

taalschepsels tot niets (Miller, 2011). Na de duiding blijven er echter 

symptoomresten bestaan, daarom dat het ook iets van het reële bevat. Dit gedeelte 

verdwijnt niet na duiding en ligt dus buiten de zin (Miller, 2011). 

 

“Het symptoom is ook een enveloppe voor de jouissance”, aldus Geldhof (2010). 

Dit is het reële gedeelte van het symptoom. De jouissance, wat overblijft van het 

reële, het object a, zorgt voor een verlangen dat niet bevredigd kan worden 

(Geldhof, 2010; Johnston, 2013; Loontiens, 2003; Vanheule & Verhaeghe, 2009). 

Deze driftbevrediging die niet gebeurd is, wordt gesubstitueerd door het 

symptoom. Het symptoom is op die manier ook een teken voor deze mislukking 

(Miller, 2011). Er bestaat dus de onmogelijkheid van een volledige bevrediging, het 

symptoom is hier een oplossing voor. Deze gevonden oplossing zal echter nooit 

voldoende zijn, er blijft een tekort bestaan (Laurent, 2007).  
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De jouissance aanwezig in het symptoom maakt dat het symptoom tevens iets 

genotsvol heeft, iets bevredigend. Het is echter nooit genoeg dus daarom wordt het 

ook steeds herhaald (Laurent, 2007; Pratta, 2015). We vinden de formaties van het 

symptoom in het onbewuste7. De standvastigheid van het symptoom onderscheidt 

het van alle andere formaties van het onbewuste (Miller, 2011). 

 

De knopenleer van Lacan biedt een gedetailleerde articulatie van het symptoom 

(Vanheule, 2007). Omdat het symptoom hier een andere plaats en functie krijgt, 

wordt ook een andere benaming toegepast; het sinthoom (Vanheule, 2007).  

 

Zoals eerder werd aangegeven kan de klaverknoop, die inherent aanwezig is aan 

de borromeïsche ketting, gezien worden als een impliciete vierde knoop die het 

reële, het symbolische en het imaginaire verbindt (Vanheule, 2007, 2013). Bij de 

neurotische structuur is deze klaverknoop of vierde knoop aanwezig en is deze 

analoog aan de Naam-van-de-Vader (Vanheule, 2007, 2013). Het is het geloof in de 

Naam-van-de-Vader die voor een stabiele realiteitsbeleving zorgt bij de neuroticus 

(Vanhuele, 2013). De installatie van de Naam-van-de-Vader is echter geen vereiste 

om psychische stabiliteit te ervaren, het is maar één van de mogelijkheden om R, S 

en I te verknopen. In dit opzicht is de Naam-van-de-Vader het symptoom bij de 

neurose dat de drie registers verbindt. Daarom dat de neuroticus het steeds zal 

hebben over zijn familiegeschiedenis en als het ware gevangen zal zitten in de 

oedipale betekenden waarmee hij zichzelf definieert (Miller, 1996; Vanheule, 

2013). In de praktijk zal de klassieke borromeïsche verknoping met de Naam-van-

de-Vader als klaverknoop echter weinig voorkomen (Vanheule, 2013). De 

conventionele Naam-van-de-Vader verliest namelijk meer en meer aan impact 

(Jonckheere, 2007).  

                                                        
7 Het onbewuste kan gezien worden als vroege ervaringen of herinneringen die 
niet geverbaliseerd zijn en daarom niet deel uitmaken van de identiteit 
(Verhaeghe, 2002). Het is een gemiste symbolisering (Geldhof, 2010). Er kan pas 
van het onbewuste gesproken worden wanneer men zich iets realiseert, wanneer 
iets tot het bewustzijn kon komen (Geldhof, 2010). Ook behoort tot het onbewuste 
de ervaringen die wel verwoord werden maar waarvan later de woorden 
onttrokken zijn (Verhaeghe, 2002). 
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Het geloof in de vaderfiguur is dus geen noodzakelijke voorwaarde om R, S en I te 

verbinden. Bij de psychotische structuur neemt de installatie van de Naam-van-de-

Vader niet plaats, maar dit betekent niet dat er bij de psychoticus geen ervaring 

van stabiliteit aanwezig kan zijn. Een subject met een psychotische structuur zal 

niet kunnen terugvallen op conventies om met het reële om te gaan. Het zal 

geconfronteerd worden met de jouissance, met het reële en het zal zelf een 

oplossing moeten vinden om hiermee om te gaan, om het reële opnieuw te 

verknopen aan S en I (Gueguen, 2004; Vanheule, 2013). Er is dus geen 

fundamenteel verschil tussen de neurose en de psychose, beiden dienen ze R, S en I 

te verknopen. Het verschil tussen de twee slaat enkel op de manier waarop ze dit 

doen (Vanheule, 2013).  

 

Bij de psychotische structuur is er dus tevens een vierde ring aanwezig die de drie 

andere verknoopt. Deze vierde ring is het sinthoom (Loontiens, 2003; Vanheule, 

2007, 2013). Indien de drie ordes niet borromeïsch verknoopt zijn, kan het 

sinthoom, als vierde ring, de drie ordes toch nog samenhouden (Lacan, 2005 

[1975-1976]b; Smet, Van Bouwel, & Vandenborre (2003); Vanheule, 2007). De 

ordes kunnen niet borromeïsch verknoopt zijn ten gevolge van een fout in de 

verbinding. Hier dient dus effectief een vierde knoop te worden toegevoegd die 

niet inherent aanwezig kon zijn aangezien er geen borromeïsche verbinding was 

(Vanheule, 2007). De vierde ring dient op de plaats van de fout te worden 

ingevoerd, dit impliceert dat elke vierde ring of elk sinthoom een singuliere 

oplossing is (Geldhof, 2010; Vanheule, 2007). Op die manier kunnen de vier 

intersecties toch nog ontstaan (Vanheule, 2007). Hier is de vierde knoop dus 

expliciet, terwijl deze bij een borromeïsche verknoping impliciet is (Vanheule, 

2007). De expliciete en impliciete vierde knoop hebben met elkaar gemeen dat ze 

hun betekenis pas krijgen in relatie tot de andere drie ordes (Vanheule, 2007).  

 

Het verschil met het symptoom, is dat een symptoom altijd verwijst naar een 

onderliggend, verdrongen betekende en dit niet het geval is bij het sinthoom. Het 

sinthoom beschikt niet over betekenis maar verwijst eerder naar een soort 

handelen (Vanheule, 2013; Verhaeghe, 2000), een manier van omgaan met het 
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reële waardoor er stabiliteit ervaren kan worden in het leven. Dit zorgt er dan ook 

voor dat de articulatie van het subject van start kan gaan (Vanheule, 2013).  

 

Waar het bij de neurose gaat over een conventioneel sinthoom, een Naam-van-de-

Vader, gaat het bij de psychose om een singulier sinthoom, één dat zelf wordt 

uitgevonden (Loontiens, 2003; Vanheule, 2013).  

 

Waar deze Naam-van-de-Vader er niet in slaagt RSI te verbinden, dient een 

expliciete vierde knoop te worden ingevoerd (Vanheule, 2007). Eerder werd al 

aangegeven dat doorheen Lacans onderwijs de Naam-van-de-Vader zich meer en 

meer losmaakt van de figuur van de vader en  het uiteindelijk enkel de functie van 

de verknoping tussen R, S en I inneemt (Jonckheere, 2007; Vanheule, 2013). Deze 

functie kan door verschillende namen worden ingevuld (Jonckheere, 2007). 

Doordat de religieuze versie van de Naam-van-de-Vader in geloofwaardigheid 

afneemt, aan impact verliest, is het aan de psychoanalyse om iets nieuws uit te 

vinden, een sinthoom dat toelaat om ‘neen’ te zeggen tegen iets dat ondraaglijk is 

(Jonckheere, 2007).  

 

Een sinthoom, impliciet of expliciet, is noodzakelijk om het reële, het symbolische 

en het imaginaire samen te houden. Een spreekwezen kan het niet stellen zonder 

sinthoom (Jonckheere, 2007). Het is een eigen uitvinding, een eigen betekenaar, 

dat dient tot stand te komen wanneer geconfronteerd met het reële, het 

onmogelijke (Pratta, 2015). “Lacan lijkt te suggereren dat elk subject, dus ook het 

neurotische, ergens een eigen sinthomatische verknoping zal moeten vinden om 

RSI stabiel te verknopen” (Vanheule, 2007, p.263). Het zijn bevat geen steunpunt, 

het heeft geen zekere fundering (Miller, 2011). Wanneer men stelt dat het zijn dit 

is, stelt men tegelijkertijd dat het zijn niet dat is. Hieruit volgt het gevoel een 

steunpunt te willen inbrengen dat het zijn fundeert (Miller, 2011). Dit steunpunt 

dat dan voor de ervaring van stabiliteit kan zorgen in de menselijke beleving, is het 

sinthoom (Vanheule, 2013). 
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Vandaag loopt hetgeen dat vroeger zorgde voor de imaginaire identificatie risico 

om vervangen te worden door het gigantische aanbod aan kennis. Denk maar aan 

Google. Deze toegang tot kennis zou de plaats kunnen innemen van de Ander die 

voor identificatie zorgt (Vieira, 2016). Het zelfbeeld, inclusief het lichaamsbeeld, 

kan enkel als eenheid beschouwd worden wanneer men het vanop een afstand 

aanschouwt. Van dichtbij wordt duidelijk dat het zelfbeeld gefabriceerd is uit 

kleine deeltjes die geen eenheid vormen, afkomstig van verschillende stukken 

kennis uit het enorme aanbod (Vieira, 2016). Hetgeen dat ons als eenheid 

ondersteunt is niet wat de spiegel ons teruggeeft. Wat ons ondersteunt als eenheid 

ligt ergens bij de overvloed aan deeltjes die bestaan uit een mengeling van 

voorstellingen en taal (Vieira, 2016). Met een analyse kan getoond worden hoe 

men zichzelf kan ondersteunen in deze verschillende afzonderlijke deeltjes. In de 

deeltjes komt er steeds iets terug. Het is zoals een noot die steeds terugkomt in een 

melodie. Op zich heeft dit iets geen betekenis maar het komt steeds terug in ons 

praten, dit is een sinthoom (Vieira, 2016). Deze beschrijving doet denken aan het 

begrip ‘lalangue’ dat op een herhaling wijst van betekenaars die jouissance 

bevatten (Vanheule, 2013). Het sinthoom opgevat als defensie tegen de jouissance, 

betekent tegelijk ook dat het sinthoom aanwezig is waar de jouissance aanwezig is 

waardoor het sinthoom zoals ‘lalangue’ een herhalend karakter heeft.  

 

Elkeen vindt zijn singuliere oplossing, zijn sinhoom (Laurent, 2007). Het sinthoom 

zet een deel van het reële van het genot vast (Jonckheere, 2007). Het is een manier 

om met dit reële om te gaan, dit doordat het de drie registers verbindt (Geldhof, 

2014a, 2014b; Pratta, 2015). Sinthomen komen dus niet enkel voor bij psychosen, 

ze kunnen ook worden toegepast op neurosen. De Naam-van-de-Vader verliest aan 

impact, de traditionele categorieën die het ‘zijn’ organiseerden, worden nu als 

simpele sociale constructies beschouwd. De ‘semblants’ waaruit deze 

organiserende instanties zijn opgebouwd wankelen niet alleen, maar worden ook 

erkend als zijnde ‘semblants’ (Miller, 2014; Vanheule, 2007). Hierdoor dient ook 

het neurotisch subject zelf een sinthoom te vinden dat alles samenhoudt 

(Vanheule, 2007).  
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Dans als Sinthoom 

 

Er zijn vele dansers die dans beschrijven als zijnde hun therapie (Schott-Billmann, 

2001). Dans is universeel, maar de therapeutische waarde van dans wordt vaak 

enkel erkend in de context van creatieve therapieën waarbij het een opgeleide 

danstherapeut is die de therapie geeft (Schott-Billmann, 2001). Het effect van dans 

beperkt zich echter niet tot dergelijke settings. Zo hebben de populaire dansen 

vaak een therapeutisch effect, een effect met een collectief, krachtig en ritmisch 

karakter (Schott-Billmann, 2001). Bewegen maakt het mogelijk een gevoel te 

ervaren van een lichaam dat één is (Pratta, 2015).  

 

Een effect dat beschreven wordt door Pratta (2015), gaat uit van het paradoxale 

van een beweging. Een beweging is tegelijkertijd aanwezig en niet aanwezig. Dit 

paradoxale wordt bekeken vanuit een gelijkstelling met het ‘fort-da’ 8  spel 

beschreven door Freud. Op deze manier kan dans zorgen voor een gevoel van 

gescheiden te zijn van de Ander, een eerste stap in het betekenen van het 

verlangen van de Ander aan de hand van fallische kenmerken (Pratta, 2015).  

 

De aanwezigheid van een paradoxale beweging dat zowel continu als discontinu is, 

dat zowel aanwezig als afwezig is, is een essentiële voorwaarde om toegang te 

krijgen tot de taal, tot het symbolische. Het is zoals het ‘fort-da’ spel. Dit soort 

beweging representeert een spelen met de afwezigheid van de Ander alsook een 

aanvaarding van de separatie met de Ander. Door te dansen wordt er een dialoog 

geïnstalleerd met de Ander, een dialoog die de aanwezigheid van een anderszijn 

aanduidt. Tevens zorgt de herhaling van dergelijke bewegingen voor een 

schepping van een ritme, dit zorgt voor een beleving van plezier (Pratta, 2015).  

                                                        
8 Freud observeert zijn kleinzoon Ernst wanneer deze speelt met een bobijntje dat 
vasthangt aan een draad. De kleinzoon gooit het bobijntje ver weg, uit het zicht, en 
neemt het dan terug tot zich d.m.v. de draad, hij doet dit steeds opnieuw en 
opnieuw. Bij het weggooien roept de jongen “fort”, wat Freud betekent als “weg” 
en bij het terugvinden roept de jongen “da”, wat Freud betekent als “daar”. Dit spel 
staat voor de scheiding van het kind met de Ander waardoor het symbolische kan 
worden ingevoerd, waardoor de taal wordt geïnstalleerd (Delplanche, 2000). 
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De beweging doet de danser denken aan een manier om de Ander te benoemen, 

om de aanwezigheid van de Ander te vatten op een singuliere wijze, zelfs door een 

collectieve methode te gebruiken hiervoor (Pratta, 2015). De aanwezigheid van de 

Ander vatten, met andere woorden de aan- en afwezigheid van de Ander begrijpen, 

gebeurt door de Naam-van-de-Vader die een symbolisch kader invoert waaraan 

iedereen, dus ook de Ander, is onderworpen (Vanheule, 2013). De cultuur en het 

taboe worden ingevoerd waardoor er geboden en verboden met betrekking tot 

sociale uitwisselingsrelaties worden geïnstalleerd. Het verlangen van de Ander 

wordt dus ingevoerd in een normatief discours, waardoor het kan ‘gevat’ worden 

(Lysy, 2003; Vanheule, 2013). Een collectieve methode wordt gebruikt, het 

culturele, maar hoe de Ander of het verlangen van de Ander wordt gevat, is toch 

singulier (Pratta, 2015). Dit wordt dan gerepresenteerd door het singuliere van de 

beweging die reeds zijn oorsprong vindt in de buik van de moeder. Men kan in 

eenzelfde ritme, een collectief ritme, toch een eigen toon en stijl vinden, een eigen 

unieke dans (Pratta, 2015).  

 

De analogie wordt dus gelegd tussen het subject dat zich zal inschrijven in de taal 

door de installatie van de Naam-van-de-Vader en zich hierbij zal identificeren met 

fallische betekenaars waardoor er een singulier discours ontstaat, en het singuliere 

van de dans van een subject waarbij de singuliere dansstijl kan gezien worden als 

een singulier discours, waarbij de bewegingen kunnen beschouwd worden als 

betekenaars.  

 

Het singuliere van de beweging vindt zijn oorsprong in de buik van de moeder 

(Pratta, 2015). Zelfs voor de geboorte heeft het kind een eigen beweging, een soort 

primordiale dans. Alsook hoort het de stem van de moeder die een soort ritme in 

zich draagt. Het is als een aandrijving dat iets oproept, een soort implus dat het 

subject automatisch beweegt. Deze impuls ligt erg dicht bij de ervaring van het 

onbewuste (Lacan, 1973 [1964]; Pratta, 2015).  

 

Het onbewuste bij Freud kan gezien worden als het ‘parlêtre’ van Lacan (Miller, 

2014). Wanneer we het onbewuste analyseren, is de betekenis van de interpretatie 
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de waarheid. Deze waarheid is echter leugenachtig, ze is het resultaat van wat 

Freud heeft erkend als de oorspronkelijke onderdrukking. Dat betekent dat de 

waarheid intrinsiek van dezelfde essentie is als de valsheid. Wat echter niet liegt is 

de jouissance. Wanneer we het ‘parlêtre’ analyseren, dan is de betekenis van de 

interpretatie de jouissance (Miller, 2014). De jouissance gekoppeld aan 

betekenaars, de ‘lalangue’, is wat men finaal vindt doorheen een analyse, men vindt 

geen eenheid (Vieira, 2016).  

 

De aandrijving die het kind in de buik van de moeder ervaart, kan eventueel als de 

ervaring van jouissance worden opgevat. Op die manier wordt de jouissance reeds 

aan bewegingen gekoppeld voor de geboorte alsook aan bepaalde klanken die het 

kind hoort in de stem van de moeder. Deze lichamelijke jouissance zal blijven 

gekoppeld worden aan bepaalde betekenaars, of het uitspreken ervan, op deze 

manier wordt ‘lalangue’ gevormd (Vanheule, 2013).  

 

Bepaalde betekenaars bevatten dus een lichamelijke component, een lichamelijke 

jouissance. Dit maakt dat bewegingen op zich ook kunnen voortkomen uit 

bepaalde betekenaars die iemand op zich neemt. Bepaalde betekenaars 

manifesteren zich in het lichaam, ze worden verlichamelijkt door hun koppeling 

aan de jouissance (Demuynck, 2015; Quinet, 2010). Deze betekenaars, 

ingeschreven op het lichaam, kunnen gezien worden als affect (Demuynck, 2015; 

Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 2003). Ze oefenen een effect uit op het lichaam, 

een affect (Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 2003). Door dit affect kunnen 

dansers worden bewogen (Demuynck, 2015). Voor hedendaagse danseres Pina 

Bausch is het duidelijk dat haar dansers bewogen worden door iets innerlijk 

(Demuynck, 2015). Ze geeft ook aan dat het lichaam beschreven wordt door wat 

het individu allemaal heeft ervaren en dat het lichaam ook veel van het individu 

prijsgeeft (Demuynck, 2015).  

 

Ook Schott-Billmann (2001) stelt dat dans niet zozeer een verhaal vertelt waaraan 

we dan onderhevig zouden zijn, maar dat het eerder een syntax reveleert. Zoals er 

in het spreken een soort logica kan worden gevonden van hoe betekenaars 
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samenhangen en welke er steeds terugkomen, zou er dus ook een dergelijk 

systeem kunnen aangetroffen worden in hoe iemand danst (Schott-Billmann, 

2001; Vanheule, 2013). 

 

Ruimer beschouwd, geeft dit weer dat de drie registers R, I en S, op een singuliere 

wijze met elkaar vertrengeld zijn. Bekeken vanuit de neurotische structuur komt 

de verbinding tot stand op een normatieve wijze, met name door de installatie van 

de Naam-van-de-Vader. Wat deze Naam-van-de-Vader inhoudt is echter singulier 

bepaald. Toegepast op dans betekent dit dan dat het subject niet enkel in 

overeenstemming met de muziek kan dansen, maar dat het ook een eigen unieke 

dans kan creëren. Het subject vindt een eigen dans uit door middel van een 

singulier ritme (Pratta, 2015). Het is dan door een dansende beweging uit te 

voeren dat het subject wordt gecreëerd, dat een singulariteit van stijl en van 

choreografie tot stand komt (Pratta, 2015).  

 

In zijn boek heeft Sibony (1995) het over het ‘dansêtre’, merk de analogie op met 

het concept ‘parlêtre’ dat eerder werd besproken. Met ‘dansêtre’ verwijst hij naar 

bewegingen als zijnde een symbolische toevlucht van een subject dat probeert 

gestalte te krijgen, dat probeert een vorm te krijgen. We zijn een ‘parlêtre’ door 

uitdrukking te geven aan ‘lalangue’, waarmee betekenaars bedoeld worden die 

telkens terugkomen in  het spreken en die beladen zijn met jouissance (Vanheule, 

2013). Zo kunnen bewegingen ook worden gezien als elementen die een deel 

jouissance bevatten, elementen die ook telkens terugkomen en die het lichaam 

“gebruiken” om tot uiting te komen. Het is echter het subject die bewegingen 

aanwendt om zichzelf gestalte te geven, zoals betekenaars worden aangewend, 

maar door het uitvoeren van deze bewegingen wordt er een deel jouissance 

gekoppeld aan enkele hiervan, op die manier is men dan een ‘dansêtre’ (Sibony, 

1995).  

 

Dans laat een herinnering van het vergeten lichaam herrijzen. Een reële en 

duurzame transformatie kan hiervan het gevolg zijn (Schott-Billmann, 2001). Er is 

een soort spanning tussen het actuele lichaam en het “herinnerde lichaam” 
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(Sibony, 1995). Dit lichaam is getekend door betekenaars die zijn ingeschreven op 

het lichaam, omdat ze een deel van de lichamelijke jouissance bevatten (Sibony, 

1995). Welke betekenaars dit juist zijn, is singulier bepaald (Vanheule, 2013). Deze 

betekenaars zullen zich integreren in het actuele lichaam op een bewuste en vooral 

een onbewuste manier (Sibony, 1995). Hoe het lichaam getekend is, welke 

betekenaars steeds terugkomen, geeft iets prijs van de logica van het subject 

(Vanheule, 2013). Zoals eerder aangegeven, kunnen er dus ook bewegingen zijn 

die een deel jouissance bevatten en daardoor mee de logica van een subject 

vormgeven (Sibony, 1995; Vanheule, 2013).  

 

Het lichaam neemt een centrale rol in bij dans. Het is het medium van deze 

kunstvorm (Sibony, 1995). Uit wat hiervoor besproken werd, werd reeds duidelijk 

dat het lichaam een cruciale rol inneemt, daarom wordt er in wat volgt dieper 

ingegaan op het lichaam.  

 

 

Le corps parlant. 

 

Op elk moment vertelt ons lichaam ons iets (Vieira, 2016). Voor dokters vertellen 

de tekens van het lichaam iets over de staat  van het functioneren van het lichaam. 

Het lichaam kan ons echter veel meer vertellen, omdat het onze levende 

geschiedenis is. Het is het resultaat van alles wat ons getekend heeft en 

geconstitueerd heeft, afkomstig van onze ontmoetingen, zelfs voor we geboren zijn 

(Vieira, 2016).  

 

Doordat Lacan de borromeïsche knoop heeft ingevoerd, is de notie van ‘le corps 

parlant’ ontstaan (Bousseyroux, 2004). Lacan geeft aan dat het reële zoals het 

mysterie van ‘le corps parlant’ is (Borie, 2016; Bousseyroux, 2004). Het is het reële 

van de knoop, van de knopenschriftuur (Bousseyroux, 2004). Het mysterie van ‘le 

corps parlant’ slaat op het onspreekbare, het onverwoordbare van het lichaam 

(Borie, 2016). Het is het mysterie van het onbewuste, het reële van het onbewuste 
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(Clastres, 2010; Miller, 2014). ‘Le corps parlant’ slaagt er niet in om te zeggen wat 

het wil zeggen en wat het wil zeggen is de jouissance (Lacan, 2005 [1975-1976]a).   

 

‘Le corps parlant’ heeft twee soorten jouissance, de jouissance van het spreken en 

de jouissance van het lichaam. Dit laatste is hetgeen wat het sinthoom ondersteunt. 

Enerzijds geniet het lichaam van zichzelf en anderzijds is er een “orgaan” in het 

lichaam dat niet van zichzelf geniet maar dat een deel jouissance isoleert, 

condenseert en buiten het lichaam plaatst, deze komt dan terug in de objecten a 

(Miller, 2014). ‘le corps parlant’ is dus verdeeld over twee soorten jouissance, het 

houdt een tweedracht in en is geen eenheid zoals het wordt afgebeeld in het 

imaginaire (Borie, 2016; Miller, 2014).  

 

‘Le corps parlant’ heeft bijgevolg twee vormen van genot (Miller, 2014). Enerzijds 

het genot van de taal en anderzijds het genot van het lichaam. Het genot van de taal 

staat gelijk aan het fallische genot en het genot van het lichaam is het lichaam dat 

van zichzelf geniet (Miller, 2014). ‘Le corps parlant’ is dus verdeeld door deze twee 

vormen van genot en is niet heel zoals het wordt afgebeeld in het imaginaire. Het 

imaginaire slaagt erin om het lichaam als één af te beelden door middel van de 

castratie waardoor het fallische genot niet wordt opgenomen in het eigen 

lichaamsbeeld (Miller, 2014). Dit genot wordt afgebeeld op objecten, op het object 

a. Op ‘le corps parlant’ verzamelen de objecten a. In ‘le corps parlant’ is het genot, 

de jouissance, getekend door betekenaars, dit omdat ‘lalangue’ zowel uit 

betekenaars als jouissance bestaat (Miller, 2014; Quinet, 2010; Smet, Van Bouwel, 

& Vandenborre, 2003; Vieira, 2016). Het is het onbewuste dat werkt voor de 

jouissance (Miller, 2014). Dit in hoeverre het onbewuste zoals het ‘parlêtre’ is en 

de jouissance het subject dus gebruikt, om tot uitdrukking te komen, om 

uitdrukking te geven aan ‘lalangue’ (Miller, 2014). ‘Lalangue’ herbergt datgene dat 

de onderdrukking ons probeert te laten vergeten, datgene dat we dragen als een 

teken, een spoor van wat vergeten is (Borie, 2016). Dit vergeten, getekende 

lichaam, kan herinnerd worden door dans (Schott-Billmann, 2001). 
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Hierbij kunnen bewegingen die fungeren als betekenaars, een bepaald affect 

afvoeren, een jouissance afvoeren. Dit op dezelfde manier als hoe bepaalde 

betekenaars een deel jouissance kunnen afvoeren.  

 

Anderzijds kan een beweging een soort bescherming bieden tegen de jouissance. 

Hierbij heeft de beweging geen betekenis en fungeert het eerder als een letter. Het 

zich inschrijven in het symbolische en betekenaars op zich nemen, start met de 

letter (Pratta, 2015). De letter is een eerste “teken” van het subject, het is wat 

primair wordt gemarkeerd in het lichaam, een initieel antwoord op de jouissance 

(Pratta, 2015). Een beweging zou ook als een letter kunnen worden gezien in 

hoeverre de beweging geen betekenis heeft, zoals de letter, maar een laatste 

tussenstop is voor het reële te bereiken (Pratta, 2015). Bekeken vanuit dit opzicht 

zou dans als sinthoom kunnen bekeken worden. Als sinthoom, omdat de beweging 

geen betekenis heeft en het de jouissance van het lichaam is die de beweging 

ondersteunt (Miller, 2014).   

 

Wanneer men danst gebruikt men als medium het eigen lichaam, het lichaam dat 

als het ware door het lichaam passeert (Sibony, 1995). Het passeert door het 

lichaam dat getekend is door het leven, het lichaam dat geniet van zichzelf en 

waarvan delen jouissance werden vastgezet op betekenaars. Het lichaam, het 

dansend lichaam dat tot stand komt door te passeren door ‘le corps parlant’, is dan 

een soort symbolische toevlucht, waarbij bewegingen als letter kunnen fungeren 

en een eerste defensie kunnen bieden tegen de jouissance, waarmee deze ook 

wordt gecastreerd. Dans ageert op zijn bronnen maar toont deze tegelijkertijd ook 

(Sibony, 1995). Dans toont ‘le corps parlant’, dit echter als ‘semblant’ omdat een 

beweging als een soort van symbolische bemeestering fungeert maar nooit 

afdoende zal zijn om ‘le corps parlant’ te vatten.  

 

Een lichaam dat zijn beweging zoekt, schrijft in zichzelf met zichzelf (Sibony, 

1995). Zoals het lichaam getekend wordt door bepaalde betekenaars die erop 

worden ingeschreven, kunnen bewegingen dus ook worden ingeschreven op het 

lichaam, in hoeverre ze een deel jouissance bevatten. Wat niet duidelijk is, is of de 
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bewegingen daadwerkelijk van zichzelf komen of dat bewegingen ook van de 

Ander kunnen komen, maar dat het uitvoeren van de beweging, de handeling op 

zich, aan jouissance gekoppeld kan worden.  

 

Het lichaam wordt bewogen door een affect (Demuynck, 2015). Dit affect wordt 

veroorzaakt door de jouissance, het overblijvende reële, het ‘het’ dat niet gezegd 

kan worden (Geldhof, 2010; Johnston, 2013; Loontiens, 2003; Smet, Van Bouwel, & 

Vandenborre, 2003; Vanheule & Verhaeghe, 2009). Dans zou dus kunnen 

voortvloeien uit het effect van de jouissance, het affect, en daardoor dus een 

poging kunnen zijn om met wat de jouissance, het reële, teweeg brengt in het 

lichaam, om te gaan. Zo zou dans als een sinthoom kunnen fungeren, het houdt het 

subject recht wanneer het geconfronteerd wordt met het reële (Geldhof, 2014a).  

 

Ook Sibony (1995) geeft aan dat dans zoals een sinthoom kan zijn om de 

jouissance te proberen hanteren en een gebrek aan zijn te beantwoorden. Hierbij 

hebben de bewegingen dan geen betekenis, ze hangen niet samen met 

betekenisvolle betekenaars, het zijn uitvindingen, ondersteund door de jouissance 

van het lichaam als defensie tegen deze jouissance (Miller, 2014).  

 

Ohad Naharin, ook gekend als Mr. Gaga, heeft een dansstijl ontwikkeld die 

probeert het effect van het genot, de jouissance, te vatten (Karagianni, 2016). Het 

is een dansstijl die niet beantwoordt aan de traditionele vormen van moderne en 

hedendaagse dans. Ohad Naharin noemde zijn dansstijl ‘Gaga’ omdat de 

bewegingen lijken op de eerste geluiden dat een baby maakt. De dansleraar geeft 

de dansers een woord of een zin dat niets betekent, de danser incorporeert deze 

betekenaar en zet die om in een beweging. Deze beweging zou dan trachten de 

jouissance of het genot te representeren aangezien de geïncorporeerde betekenaar 

uit een deel jouissance bestaat die een affect veroorzaakt en dit affect beweegt het 

lichaam (Demuynck, 2015; Karagianni, 2016; Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 

2003). In de dansstijl ‘Gaga’ wordt het affect gezien als de hartklopping van het 

levende lichaam, de jouissance houdt het lichaam dus in leven (Karagianni, 2016; 

Vieira, 2016). Om zich te focussen op de ervaringen van het lichaam en niet op het 
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imaginaire lichaam, wordt er geen gebruik gemaakt van spiegels of publiek tijdens 

de danslessen (Karagianni, 2016).  

 

De betekenisloze betekenaars die worden geïncorporeerd en die betekenisloze 

bewegingen tot gevolg hebben, leunen aan bij hoe dans als sinthoom kan fungeren, 

het zijn uitvindingen.  

 

Het is door bepaalde betekenaars of bewegingen aan te raken dat men ook het 

leven van het lichaam en zijn jouissance aanraakt (Vieira, 2016). Wanneer men 

steeds dichter bij de jouissance komt, doorheen een analyse, wanneer men het 

dichtst mogelijk het meest essentiële van het lichaam benadert en dus op het 

ultieme punt komt van de singulariteit, vindt men geen eenheid terug maar wel 

iets dat tegelijkertijd bestaat uit taal en jouissance, ‘lalangue’ (Vieira, 2016).  

 

De professionele danser die moest huilen bij het uitvoeren van een beweging die 

vreemd voor hem was, leek een affect te ervaren dat gekoppeld leek te zijn aan een 

beweging. Door het aanraken van deze beweging, zou er een deel jouissance 

aangeraakt kunnen geworden zijn. Een deel jouissance waaraan de beweging was 

gekoppeld. Interessant zou geweest zijn om na te gaan of er eventueel betekenaars 

geassocieerd werden bij deze ervaring, of dat de beweging betekenisloos was. 

Indien er geen betekenis werd gekoppeld aan de beweging en de bijhorende 

ervaring zou men dans in deze anekdote als sinthoom kunnen beschouwen. Een 

sinthoom is een poging om met het reële om te gaan en daardoor ook een 

toegangspoort naar het onbehagen dat nooit volledig verdwijnt (Geldhof, 2014a). 

Doorheen dans zou men dan toegang krijgen tot het reële en er tegelijkertijd 

proberen mee om te gaan. 
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Probleemstelling 

 

In de literatuur rondom dans en de knopentheorie van Lacan wordt moeilijk 

duidelijkheid gevonden omtrent de manier waarop dans eventueel als een 

sinthoom zou kunnen fungeren.  

 

Het concept van ‘le corps parlant’ lijkt wel aan te geven dat er een aparte rol is 

weggelegd voor het lichaam en beweging. Hierover blijft er echter onzekerheid 

bestaan. Uitgaande van deze tekorten worden in deze masterproef volgende 

vragen gesteld. 

 

Welk statuut neemt dans in, in het leven van een professioneel danser? 

Op welke manier kan dans op een singuliere wijze al dan niet als een sinthoom 

fungeren voor een professioneel danser? 

 

Om er niet meteen vanuit te gaan dat dans inderdaad een sinthoom vormt voor 

professionele dansers, wordt eerst nagegaan hoe zij dans ervaren in hun leven, 

welk statuut of welke rol dans inneemt in hun leven. Ook in de tweede vraag wordt 

er gesproken over ‘al dan niet’ wat wijst op een open houding ten aanzien van het 

statuut van dans in het leven van de participanten.  

 

In de tweede vraag wordt ook het woord ‘singulier’ teruggevonden wat duidt op de 

individuele benadering van de participanten. Dit lijkt ook noodzakelijk aangezien 

het sinthoom een singuliere oplossing is (Geldhof, 2010; Vanheule, 2007). 

 

 

Methode 

 

Dit hoofdstuk wordt onderverdeeld in enkele sub thema’s. Als eerste zal de 

steekproef die gebruikt werd in deze masterproef, beschreven worden. Vervolgens 

zal de opzet worden besproken waarbij het onderzoeksproject wordt 

verduidelijkt. Daarna wordt overgegaan tot de uiteenzetting van het gebruikte 
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materiaal voor het onderzoek. Als laatste wordt een gedetailleerde beschrijving 

gegeven van de procedure die werd gebruikt, waarbij elke stap van het proces 

nauwkeurig wordt beschreven.  

 

 

Steekproef 

 

De steekproef gebruikt in het onderzoek van deze masterproef bestaat uit vijf 

participanten. Vier van deze zijn professionele dansers en de overblijvende 

participant maakte onlangs de beslissing een professionele danscarrière aan te 

vatten. Deze kandidate is tevens fulltime bezig met dans, maar in tegenstelling tot 

de andere kandidaten, beoefent zij dans nog niet als professie. Elk van de 

participanten woont in Vlaanderen en is ook opgegroeid in België. Verdere 

gegevens, belangrijk voor dit onderzoek, worden weergegeven in de figuur op de 

volgende pagina (Figuur 4).  

 

Doordat de onderzoeker zelf actief betrokken is in de dansgemeenschap, had zij 

gemakkelijk toegang tot potentiële kandidaten. Hiernaast werd er ook door de 

begeleider van dit onderzoek een kandidaat voorgesteld. Voor het selecteren van 

participanten werd een ruim criterium gebruikt; de participant is of was een 

professionele danser of streeft dit actief na. Hierbij werd er niet geselecteerd op 

dansstijl. Binnen de groep die voldeed aan dit criterium werden er random 

participanten uitgenodigd deel te nemen. Gebruikmakend van een informed 

consent werden de kandidaten op de hoogte gebracht van het doel van de 

interviews, het recht om op elk moment hun deelname stop te zetten en de 

waarborg van hun anonimiteit.  
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Danser A 

- Mannelijke danser 

- 27 jaar oud 

- Choreograaf en performer (uitvoerend danser) 

- Beoefent voornamelijk de stijl hiphop 

- Danst reeds 17 jaar waarvan 10 jaar professioneel 

Danser B  

- Vrouwelijke danser 

- 29 jaar oud 

- Volgt fulltime danslessen en doet mee aan optredens 

- Beoefent voornamelijk de stijlen hedendaagse dans en klassiek ballet 

- Danst reeds 20 jaar en zet nu de stap naar een professionele carrière 

Danser C 

- Vrouwelijke danser 

- 28 jaar oud 

- Choreograaf en performer 

- Beoefent voornamelijk de stijlen modern-jazz en vogue old way 

- Danst reeds 23 jaar waarvan 20 jaar professioneel 

Danser D 

- Mannelijke danser 

- 26 jaar oud 

- Choreograaf en performer 

- Beoefent voornamelijk de stijl hiphop 

- Danst reeds 12 jaar waarvan 8 jaar professioneel 

Danser E 

- Mannelijke danser 

- 25 jaar oud 

- Choreograaf en performer  

- Beoefent voornamelijk de stijl hiphop 

- Danst reeds 7 jaar waarvan 5 jaar professioneel 

Figuur 4; Beschrijving van de verschillende participanten 
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Opzet 

 

In deze masterproef werd gekozen voor het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. 

Deze keuze werd gemaakt door de onderzoeker omdat deze voornamelijk 

geïnteresseerd is in hoe professionele dansers betekenis verlenen aan dans in hun 

leven. Hierbij is vooral de kwaliteit van de ervaring belangrijk en niet zozeer het 

onderzoeken van causale relaties (Pietkiewicz & Smith, 2014). Er wordt dus 

geprobeerd een zo rijk mogelijke beschrijving gegeven te worden van het 

onderzochte fenomeen (Pietkiewicz & Smith, 2014).  

 

Binnen het veld van de kwalitatieve onderzoeksmethodes wordt gekozen voor de 

methode Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) (Smith, 2015; Smith & 

Eatough, 2007). Deze methode is een kwalitatief diepte-onderzoek die het mogelijk 

maakt, gedetailleerd te bestuderen hoe participanten betekenis verlenen aan hun 

persoonlijke en sociale wereld (Smith, 2015; Smith & Eatough, 2007). De focus 

wordt gelegd op de interpretatie van de participant waarbij er ook aandacht wordt 

besteed aan lichamelijke gevoelens die gepaard gaan met de geleefde ervaringen 

(Smith & Eatough, 2007). Dit door de persoonlijke en geleefde ervaringen 

gedetailleerd te exploreren. Een veronderstelling die dus op voorhand wordt 

gemaakt bij het gebruik van IPA is dat mensen actief betekenis verlenen aan 

gebeurtenissen, objecten, en anderen in hun leven (Pietkiewicz & Smith, 2014; 

Smith & Eatough, 2007).  

 

De onderzoeker koos voor deze methode omdat deze het best aansluit bij het doel 

van deze masterproef. In tegenstelling tot het willen bekomen van kwantitatieve, 

generaliseerbare resultaten op populatieniveau, wordt er getracht een diepgaande, 

gedetailleerde weergave te geven van hoe de professionele dansers dans ervaren 

in hun leven. Natuurlijk is deze weergave steeds gekleurd door de voorafgaande 

opvattingen van de onderzoeker, evenals door de gemaakte interpretaties van de 

ervaring van de participanten. Dit maakt dat er enkel uitspraken kunnen worden 

gedaan op individueel niveau. Door nauwgezet tewerk te gaan kan er echter van 
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deze individuele gevallen heel voorzichtig overgegaan worden tot meer algemene 

uitspraken (Smith, 2015) 

 

IPA vindt zijn theoretische fundamenten in de fenomenologie, de hermeneutiek, en 

de idiografie (Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith, 2015; Smith & Eatough, 2007). Het 

fenomenologische luik wordt teruggevonden in de focus van IPA op hoe de 

participant zelf een object of gebeurtenis percipieert, en hoe hij of zij hierover 

praat. Dit in tegenstelling tot het willen bekomen van een objectieve beschrijving. 

De geleefde ervaring van de participant wordt dus gedetailleerd onderzocht 

(Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith, 2015; Smith & Eatough, 2007). De opvattingen 

die de onderzoeker vooraf heeft, dienen dus te worden afgebakend zodat het 

fenomeen voor zich kan spreken (Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith & Eatough, 

2007).  

 

IPA benadrukt tegelijkertijd dat onderzoek een dynamisch proces is waarin de 

onderzoeker een actieve rol inneemt. De toegang tot de ervaringen van een 

participant is afhankelijk van en wordt bemoeilijkt door de opvattingen van de 

onderzoeker zelf. Deze zijn echter noodzakelijk om de wereld van de participant te 

begrijpen, dit begrijpen gebeurt door de interpretatie van de onderzoeker. Er 

vinden dus twee stadia van interpretatie plaats, een dubbele hermeneutiek. De 

participant probeert betekenis te geven aan zijn of haar wereld terwijl de 

onderzoeker op zijn beurt betekenis probeert te verlenen aan de participanten die 

proberen betekenis te verlenen aan hun wereld (Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith, 

2015; Smith & Eatough, 2007; Vicary, Young, & Hicks, 2017). De dubbele 

hermeneutiek kan ook op een tweede manier begrepen worden. Enerzijds is er de 

empathische hermeneutiek en anderzijds de kritische (Smith, 2015). De 

empathische hermeneutiek wijst erop dat er zoveel mogelijk geprobeerd wordt het 

standpunt van de participant in te nemen, wat echter nooit volledig mogelijk is. 

Tegelijkertijd wordt er ook geprobeerd wat afstand te bewaren om kritische en 

nieuwsgiere vragen te stellen over de beleving van de participant, dit is dan de 

kritische hermeneutiek. Door de opname van deze beide aspecten kan er tot een 
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rijkere analyse gekomen worden (Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith & Eatough, 

2007).  

 

IPA is een idiografische methode in tegenstelling tot de nomothetische benadering. 

In een nomothetische studie gebeurt de analyse op het niveau van groepen en 

populaties, hierdoor kunnen enkel probabilistische uitspraken worden gedaan 

over het individu. In een idiografische toenadering wordt er niet gebruik gemaakt 

van groepen en populaties maar wordt er gefocust op individuele gevallen. Dit 

maakt het mogelijk om specifieke uitspraken te doen over de ervaring van een 

bepaald individu. IPA die van deze idiografische methode gebruik maakt, start met 

een gedetailleerde lezing van een geval gevolgd door een even gedetailleerde 

lezing van het volgende geval, enzovoort (Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith, 2015; 

Smith & Eatough, 2007; Vicary, Young, & Hicks, 2017). 

 

Onderzoeksvragen binnen IPA zijn meestel ruim en open geformuleerd. Dit omdat 

de nadruk ligt op exploratie van een bepaald onderwerp waarbij men flexibel en 

gedetailleerd tewerk gaat (Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith, 2015). Ook in deze 

masterproef is de onderzoeksvraag breed, wat maakt dat de data verkregen van de 

participanten een doorslaggevende invloed zullen hebben op de inhoud van deze 

masterproef.  

 

De steekproef gebruikt in dit onderzoek is relatief klein, er nemen vijf 

participanten deel. Het gebruik van een kleine steekproef is echter gangbaar voor 

de methode IPA. Dit omdat op deze manier elk geval in detail geanalyseerd kan 

worden, wat een tijdrovende activiteit is (Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith, 2015; 

Smith & Eatough, 2007).  

 

Teneinde een goede betrouwbaarheid te bekomen werd er doorheen het 

onderzoeksproces een logboek bijgehouden door de onderzoeker. In dit logboek 

werd bij elke stap van het onderzoek neergeschreven wat de eigen verwachtingen, 

opvattingen en spontaan opkomende ideeën waren. Op deze manier werd de 

onderzoeker zich bewust van de eigen veronderstellingen en hun mogelijke 
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invloed op de resultaten. Dit proces van bewustwording door de eigen 

opvattingen, verwachtingen en persoonlijke ervaringen telkens opnieuw te 

bevragen, te bewaken, wordt gedefinieerd als reflexiviteit (Rodham, Fox & Doran, 

2015). Dit is een sleutelvaardigheid in het uitvoeren van IPA. Het is namelijk door 

de eigen interpretatie te gebruiken dat er betekenis verleend kan worden aan de 

data. Daarom is het belangrijk bewust te blijven van de factoren die deze 

interpretatie kunnen beïnvloeden (Rodham, Fox, & Doran, 2015). Deze reflexiviteit 

is tevens belangrijk in het bewaken van de validiteit van de resultaten (Vicary, 

Young, & Hicks, 2017). Dit omdat hierdoor de dubbele hermeneutiek, eigen aan 

IPA, erkend wordt en de resultaten ook beschouwd worden vanuit dit opzicht 

(Rodham, Fox, & Doran, 2015; Vicary, Young, & Hicks, 2017).  

 

Hieraan toegevoegd is het belangrijk een expliciete en transparante beschrijving te 

geven van het proces van het onderzoek om een goede betrouwbaarheid en 

validiteit te bekomen, dit wordt voorzien in het gedeelte ‘Procedure’ (Rodham, 

Fox, & Doran, 2015; Vicary, Young, & Hicks, 2017; Yardley, 2008).   

 

Doorheen het onderzoek vonden er ook meerdere ontmoetingen plaats tussen de 

onderzoeker en de begeleider van het onderzoek. Bij elke stap van het 

onderzoeksproces werden verschillende ideeën met elkaar gedeeld en besproken 

om zo tot een consensus te komen over hoe verder te gaan. Twee van de 

interviews werden ook samen gethematiseerd. Hierdoor werden de verschillende 

interpretaties aan elkaar getoetst om tot een akkoord te komen over de aanwezige 

thema’s. De overige interviews werden zelfstandig door de onderzoeker 

gethematiseerd waarbij de begeleider in een later stadium feedback gaf op de 

bekomen thema’s. Hierdoor werd er alsnog rekening gehouden met de 

interpretaties en opinies van een derde. Dit proces heet triangulatie (Yardley, 

2008). Deze werkwijze zorgt ervoor dat de uitgevoerde analyse niet beperkt blijft 

tot één perspectief, maar ook begrepen kan worden door anderen. Ook heeft het 

een wenselijke impact op de consistentie en coherentie van het onderzoek, wat de 

betrouwbaarheid en validiteit tevens ten goede komt (Rodham, Fox, & Doran, 

2015; Yardley, 2008).  
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Een laatste kenmerk dat bijdraagt tot de betrouwbaarheid en validiteit van dit 

onderzoek is het rigoureus analyseren van de data (Vicary, Young, & Hicks, 2017; 

Yardley, 2008). Dit wil zeggen dat de onderzoeker een grote mate van persoonlijke 

toewijding kende aan het analyseren van de data, waarbij de interviews meerdere 

malen werden gelezen en diepgaand werden bestudeerd (Yardley, 2008).   

 

 

Materiaal 

 

De meest frequente manier van data-verzameling bij IPA-studies is het semi-

gestructureerde interview (Clarke, 2009; Larkin & Thompson, 2012; Smith, 2011). 

Ook in deze masterproef werd deze methode gebruikt. Het gebruik van semi-

gestructureerde interviews maakt enige flexibiliteit mogelijk in het proces van 

data-verzameling waarbij het begrijpen van de ervaring en de betekenisverlening 

van de participant centraal staat (Clarke, 2009; Smith & Eatough, 2007). De 

onderzoeker had tijdens de semi-gestructureerde interviews een set van vragen bij 

zich. Hoe deze werden opgesteld, wordt verder verduidelijkt in het onderdeel 

‘Procedure’. Deze vragen werden echter niet aangewend om het gesprek te 

dicteren of strikt te leiden. Ze dienden eerder als een leidraad, een steun doorheen 

het interview (Smith & Eatough, 2007). De volgorde waarin de vragen werden 

gesteld, is daardoor minder van belang. Deze kan ook veranderen naargelang de 

participant. Op deze manier kon de interviewer ingaan op interessante 

onderwerpen die boven kwamen tijdens het interview (Pietkiewicz & Smith, 

2014). De vragen dienen ook niet allemaal gesteld te worden en de manier waarop 

ze worden gesteld, is afhankelijk van de participant. Het is dus de participant die 

actief de vorm van het interview bepaalt. De loop van het interview is afhankelijk 

van zijn of haar ervaringen. De participant is als een ervaringsexpert die alle 

ruimte dient gegeven te worden om zijn of haar verhaal te doen. Het is 

vanzelfsprekend dat de interviewer hierdoor wel minder controle heeft over de 

situatie (Larkin & Thompson, 2012; Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith & Eatough, 

2007). 
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Het interview wordt gestart met de meest brede vraag, hopend dat de participant 

uitgebreid zal antwoorden. Indien de participant de vraag niet goed verstaat of 

maar een heel kort antwoord geeft, kan overgegaan worden naar een meer 

concrete vraag die de participant meer stuurt in de richting van zijn of haar 

antwoord. Specifieke vragen kunnen worden gebruikt in gevallen waar de 

participant terughoudend is. Er dienen dus zowel open als meer specifieke vragen 

aanwezig te zijn om een goed interview te bekomen. Deze vragen dienen dan om 

op terug te vallen wanneer het nodig is (Smith & Eatough, 2007). 

 

Omdat het van belang is dat de participant zich comfortabel en rustig voelt, is het 

aangeraden om het interview af te nemen op een vertrouwde plek (Pietkiewicz & 

Smith, 2014). Daarom werd er gekozen om de keuze over te laten aan de 

participanten zelf wat betreft de locatie. Een semi-gestructureerd interview duurt 

gemiddeld één uur (Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith & Eatough, 2007). De 

interviews afgenomen voor dit onderzoek duurden ongeveer één uur en vijftien 

minuten. Het interview werd steeds opgenomen met een recorder. Deze opnames 

werden later getranscribeerd. Op deze ruwe data werden dan de analyses 

uitgevoerd (Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith & Eatough, 2007). 

 

 

Procedure 

 

Het idee gebruik te maken van IPA in deze masterproef, werd geponeerd door de 

promotor van deze scriptie. De onderzoeker las zich naderhand in, in de literatuur 

omtrent deze onderzoeksmethode. Deze leek erg goed aan te sluiten bij de intentie 

van de onderzoeker, namelijk het willen bevragen van de individuele ervaring van 

professionele dansers. Er werd dus de keuze gemaakt deze methode effectief te 

gaan gebruiken.  

 

Alvorens het onderzoek aan te vatten woonde de onderzoeker enkele workshops 

bij die meer info gaven over hoe IPA als methode te gebruiken. Deze bleken 

achteraf nuttig te zijn in het eigenlijke onderzoeksproces. Verder verrichte de 
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onderzoeker aanvullend opzoekwerk op zelfstandige basis teneinde zich te 

verdiepen in deze methode.  

 

De keuze werd gemaakt voor semi-gestructureerde interviews als methode voor 

data-verzameling. Uit de literatuur werd duidelijk dat dit de meest gebruikte 

manier is en dat deze tevens erg geschikt is voor het uitvoeren van IPA (Clarke, 

2009; Larkin & Thompson, 2012; Smith, 2011). Ook koos de onderzoeker samen 

met de begeleider voor deze methode omdat het uitvoeren van een IPA-onderzoek 

nieuw was voor de onderzoeker. Daarom leek het hebben van een set van vragen 

waarop de onderzoeker eventueel kon terugvallen, een geruststellende gedachte 

die de kwaliteit van het interview ten goede zou komen. Na het besluit semi-

gestructureerde interviews af te nemen, werden de participanten geselecteerd op 

de hierboven reeds beschreven wijze.  

 

Naderhand werd overgegaan tot het opstellen van de interviewvragen. De eerste 

set vragen had de onderzoeker zelfstandig opgesteld. Tijdens een samenkomst met 

de begeleider werd echter duidelijk dat de vragen reeds te concreet waren en ook 

te suggestief. De onderzoeker bevroeg namelijk zaken die theoretisch gezien 

aanwezig zouden moeten zijn in de ervaring van dans zoals; ervaar je soms een 

drang om te dansen, hoe is het voor jou om te dansen voor een spiegel, etc. Na de 

meeting werden de vragen aangepast waarbij deze veel opener werden gehouden. 

Dit is noodzakelijk om voldoende ruimte te geven aan de participant als 

ervaringsdeskundige (Larkin & Thompson, 2012; Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith 

& Eatough, 2007). Enkele vragen die uiteindelijk werden gebruikt, zijn; hoe ervaar 

je dans in je leven, wat is het meest essentiële aan dans voor jou, etc. Om de 

participant niet direct te overspoelen met gevoelige en persoonlijke vragen, 

werden voor het begin van het interview meer algemene vragen voorzien zoals; 

hoe lang dans je al, hoe is dans geëvolueerd in jouw leven, enzovoort. Dit is 

belangrijk om de participant een comfortabel gevoel te geven waardoor deze 

gemakkelijker openlijk kan spreken (Pietkiewicz & Smith, 2014).   
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Wanneer de vragen waren opgesteld en de participanten geselecteerd, werd 

overgegaan tot het afnemen van de interviews. Zoals hierboven reeds werd 

aangegeven, varieerde de manier waarop de vragen werden gesteld, de volgorde 

van de gestelde vragen en het aantal gestelde vragen afhankelijk van de 

participant. Het interview werd telkens aangepast naargelang wat de danser 

vertelde en welke onderwerpen deze aanbracht (Smith & Eatough, 2007). 

 

Elk van de interviews werd opgenomen met een recorder. Deze opnames werden 

achteraf getranscribeerd. Op deze transcripties werd dan de analyse uitgevoerd. 

De onderzoeker maakte gebruik van verscheidene artikelen die een praktische 

handleiding geven voor het uitvoeren van IPA-onderzoek; Braun & Clarke (2006), 

Pietkiewicz & Smith (2014), Smith & Eatough (2007). Ook kreeg de onderzoeker 

begeleiding van de scriptiebegeleider bij het uitvoeren van de analyses en woonde 

de onderzoeker een workshop bij waarin er informatie gegeven werd over het 

coderingsproces.  

 

Er werd gestart met meerdere grondige lezingen van de data, dit om een hollistisch 

perspectief in te nemen zodat de interpretaties gegrond bleven in de beleving van 

de participant (Smith & Eatough, 2007). Tijdens deze lezingen werden initiële 

ideeën, bedenkingen en interpretaties bijgehouden in een logboek waarvan het 

belang reeds eerder werd aangegeven. Vervolgens werd overgegaan tot het 

coderen van de interviews. Initieel probeerde de onderzoeker gebruik te maken 

van het softwareprogramma QSR NVivo. Hierdoor bleek er echter te veel van de 

ruwe data verloren te gaan en bleek dit programma dus de actieve persoon-

gedreven analyse niet te kunnen vervangen (Vicary, Young, & Hicks, 2017). Er 

werd daarom overgegaan tot coderen in een Word-document gebruikmakend van 

de optie ‘opmerkingen’. Hierdoor werd er dichter bij de originele data gebleven en 

werd er zo ruim mogelijk gecodeerd waardoor er voor zoveel mogelijk potentiële 

thema’s gecodeerd werd (Braun & Clarke, 2006). Ook tijdens het codeerproces 

werd door de onderzoeker bijgehouden wat er in haar opkwam aangaande 

interpretaties, potentiële thema’s, overkoepelende thema’s, etc.  
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Na het coderen werden initiële thema’s geïdentificeerd. Dit gebeurde door de 

afgedrukte codes handmatig te organiseren in bepaalde thema’s. Op deze manier 

werden de thema’s visueel gemaakt waardoor er gespeeld kon worden met hun 

onderlinge organisatie (Braun & Clarke, 2006). De thema’s werden niet op 

voorhand bepaald, maar werden vormgegeven vanuit de data. De abstracties 

gemaakt uit de ruwe data referen reeds naar een meer psychoanalytische 

conceptualisering. Niettemin zijn deze thema’s nog steeds gegrond in de 

subjectieve ervaring van de participant (Pietkiewicz & Smith, 2014).  

 

Tussen deze initiële thema’s werden in een volgende stap verbanden gelegd. De 

thema’s werden geordend in clusters naargelang conceptuele gelijkenissen 

(Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith & Eatough, 2007). Uiteindelijk werd er een 

finale lijst bekomen van thema’s onderverdeeld in sub thema’s (Smith & Eatough, 

2007).  

 

Dit proces werd voor elk interview doorlopen. De bekomen structuur van thema’s 

en sub thema’s werd dan geïntepreteerd met de psychoanalyse als achterliggend 

denkkader (Vicary, Young, & Hicks, 2017). Vervolgens werd er een overkoepelende 

interpretatie gemaakt over alle interviews heen.   

 

Zoals reeds eerder vermeld, werd dit proces van thematisering voor twee 

interviews gezamenlijk uitgevoerd door de onderzoeker en de scriptiebegeleider. 

De overige interviews werden zelfstandig door de onderzoeker geanalyseerd 

waarbij de bekomen themata werden voorgelegd aan de begeleider en gezamenlijk 

werden besproken.   

 

Bij het uitschrijven van de data werden de initiële bedenkingen van de 

onderzoeker, bijgehouden in het logboek, tevens in beschouwing genomen. 

Hierdoor kon de onderzoeker zich bewust worden van de invloed dat 

voorafgaande opvattingen, ideeën en initiële interpretaties uitoefenden op de 

finaal gemaakte interpretaties (Rodham, Fox, & Doran, 2015). Deze reflexiviteit 

werd reeds hierboven besproken. 
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Resultaten 

 

Gebruikmakend van de methode besproken hierboven, kan de individuele ervaring 

van elke participant nu worden weergegeven. Meer bepaald kan er een uitspraak 

worden gedaan over het statuut van dans in het leven van elk van deze dansers en 

op welke manier dans op een singuliere wijze al dan niet als een sinthoom kan 

fungeren. Hierbij in acht genomen dat de subjectieve interpretatie van de 

onderzoeker steeds een rol speelt. Alvorens een antwoord te formuleren op 

bovengenoemde onderzoeksvragen, worden in dit gedeelte de individuele thema’s 

van elke participant uiteengezet en verduidelijkt aan de hand van citaten uit het 

betreffende interview. Voor elke participant worden de thema’s eerst schematisch 

voorgesteld waarna er wordt overgegaan tot de narratieve beschrijving. Bij de 

thema’s en sub thema’s wordt er enige verduidelijking gegeven omtrent wat het 

thema juist inhoudt en hoe het werd vormgegeven.  

 

Elke deelnemer werd geanonimiseerd en wordt in deze uiteenzetting weergegeven 

door de benaming ‘danser’, gevolgd door een letter. In de interview fragmenten 

wordt de onderzoeker aangeduid door middel van een vet lettertype. 

 

 

Danser A 

 

Volgende figuur (Figuur 5) geeft een schematische voorstelling weer van hoe 

danser A dans in zijn leven ervaart.  

 

 

Dans is leven 
- Zijn leven en zijn drama 
- Leeft voor dans 
- Eigenheid in/door dans 

 Bewegen op eigen manier 
 Natuurlijk gegeven  

- Verbondenheid 
 Sociale relaties 
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 Meer open door dans 
 
Gebruikt dans als symbolisch register 

- Creëren als poging om te gaan met het ongrijpbare 
 Kunstvorm 
 Lichaam 

- Creëren als poging het ongrijpbare te geven  
 Eigen ding 
 Steeds groter 

- Dans als ‘therapie’ 
 Door dans gevoelens omdraaien 
 Besef van gevoelens 

 
Genot 

- Niet genoeg kunnen genieten 
- Amusement in dans 
- Verlies zelfbewustzijn 

 
Muziek 

- Muziek raakt iets aan 
 Bewerking via dans 

Figuur 5; Thema’s en sub thema’s in hoe danser A dans ervaart in zijn leven 

 

 

 Dans is leven.  

 

Dans heeft een grote impact op het leven van danser A. Uit volgend fragment wordt 

duidelijk hoe hij dans gelijkstelt aan zijn leven.  

 

‘Ma tis heel veel voor mij (mhm) ja zoals ik daarnet zei, dansen is mijn leven 

eigenlijk’ 

 

  

Zijn leven en zijn drama. 

 

Uit dit sub thema wordt duidelijk hoe danser A de grote impact van dans verder 

differentieert. Hierdoor wordt duidelijk dat er ook iets van een lijden in zijn 

ervaring van dans aanwezig is.  
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‘Dansen is is, is, voor mij mijn leven momenteel want da is iets da mijn 

hobby was dak eigenlijk mijn job van heb gemaakt dus er zijn ni veel 

mensen die da kunnen zeggen (mhm) da ze van hun hobby hun job kunnen 

maken dus tis tis ja, tis mijn werk, tis mijn leven, tis tis tis ook mijn stress, 

tis ja tis ook mijn mijn mijn drama, tis, theeft ja. Theeft heel veel impact op 

mijn leven’ 

 

 

Leeft voor dans. 

 

Danser A geeft aan te leven voor dans, het is zijn doel in het leven. Hieruit wordt 

tevens duidelijk dat dans van groot belang is in het leven van de danser. 

 

‘Ik denk euh da ik het heel belangrijk vind da ik het vooral graag blijf doen 

(mhm) het moment da ik euh dak het ni meer graag doe dan ga ik stoppen 

(mhm) dan ga ik sowieso iets anders zoeken om hmm ja,  om voor te leven, 

om naartoe te leven, ik wil sowieso iets hebben in mijn leven om, als drive 

(mhm) als iets om om voor te gaan, iets da ik gewoon leuk vind om, om te 

doen (mhm) en das nu nog altijd dansen dus ja’ 

 

 

 Eigenheid in/door dans. 

 

Naast de grote impact van dans in het leven van danser A, lijkt dans ook iets 

levends te bevatten, iets van zijn eigenheid. Met dit sub thema hoop ik hier meer 

duidelijkheid in te scheppen. 

 Bewegen op eigen manier. 

 

‘op een gegeven moment is het gewoon dansen eigenlijk zonder dat er 

(ahja) regels bij bij horen, da ge gewoon aant bewegen zijt en da da dansen 

is op u eigen manier’ 
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‘Tis tis meer hoe da gij zelf iets voelt en een beweging een emotie kan zijn 

voor uzelf (mhm) en da da het wordt gewoon.’ 

 
De eigenheid die danser A beschrijft, is er één van dansen op zijn eigen manier, 

bewegen op zijn eigen manier. Hierbij kan een beweging emotioneren, het kan een 

emotie zijn.  

 

 Natuurlijk gegeven. 

 

Dans is iets dat natuurlijk in hem lijkt te zitten, hij heeft er aanleg voor, hij kan er 

constant mee bezig zijn. Ook bewegingen kunnen natuurlijk uit hem vloeien. 

Volgende fragmenten geven dit weer: 

 

‘Het was gewoon iets wa da ik gewoon altijd mee bezig kon zijn eigenlijk 

(mhm) twas aso sss ja twas de hele tijd naar muziek luisteren twas twas 

(ja?) ookal ga ik van, ging ik van de frigo naar naar ofja van de zetel naar de 

frigo wast als dansend ofzo (ja?) twas twas ja der was, twas constant 

eigenlijk iets waarda ik mee bezig was (hmm) dus ja’ 

 

‘ma ik was, ja ik had gewoon meer aanleg dan hem dus hij is daar heel snel 

mee gestopt (mhm) ik ben daar dan mee verder gegaan’ 

 

‘Hmm ja das das eerder iets die gewoon natuurlijker deruit vloeit eigenlijk 

(mhm) en das meestal, de de leukste momenten is wanneer da ge ni beseft 

da ge iets aant maken zijt, da’t gewoon (ahja) da’t gewoon automatisch aant 

komen is’ 
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Verbondenheid. 

 

De impact van dans op het leven van danser A, neemt ook een vorm aan van zich 

verbonden voelen met anderen door dans. Deze ervaring kan worden opgedeeld in 

twee elementen; sociale relaties en meer open zijn door dans. 

 

 Sociale relaties. 

 

Dans is een gedeelde ervaring waarop sociale relaties worden vormgegeven.  

 

‘wa da ik nu bijvoorbeeld doe in groep heb ik vroeger als ik jong was ook 

altijd gedaan met dansen dus (ja) tis ook een teamgevoel en en naast naast 

het repeteren ist ook gewoon die vriendengroep hebben en (ja) u amuseren 

met die mensen dus dat is ook ja das ook, ik vind dit ook, ja ik vind dat ook 

sowieso een belangrijk onderdeel dervan’ 

 

Meer open door dans. 

 

Dans heeft hem opener gemaakt als persoon waardoor hij zich meer open kan 

stellen en verbonden kan voelen met anderen.  

 

‘Of da heeft mij ook zo euh geholpen om het beter te leren doen om om 

mezelf opener te kunnen stellen eigenlijk (ja?) door door da ik eigenlijk ben 

beginnen dansen ben ik ook een stuk opener geworden als persoon’ 

 
 

Gebruikt dans als symbolisch register. 

 

De danser beschrijft dans als een taal waarbij bewegingen vocabulaire zijn. Hierin 

kan hij spelen. Dans lijkt hierdoor een symbolisch register te zijn dat het subject 

kan aanwenden om te creëren, te symboliseren. 
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‘alle kennis is een, is een extra toevoeging aan mijn woordenboek eigenlijk 

(woordenboek?) Euh ja aan mijn vocabulaire ik ga het zo zeggen euh 

vocabulaire van bewegingen (ahja) en en dus de als ge ni alleen kijkt naar 

de vocabulaire van hiphop maar naar alle verschillende danstalen dan 

(mhm) hebt ge iets veel groter ook waar da ge veel meer in kunt spelen en 

die veel breder is en en ja veel uitgebreider is’ 

 

 

Creëren als poging om te gaan met het ongrijpbare. 

 

Met de titel van dit sub thema probeer ik weer te geven dat de motivatie tot 

creëren een onmogelijkheid inhoudt, wat er bijgevolg voor zorgt dat het creëren 

niet stopt. Het leek een steeds herhaalde poging om iets te vatten in zijn creaties, 

wat nooit lukte. Hierbij lijkt het net die onmogelijkheid te zijn die hem motiveert 

tot creëren. Om dit te verduidelijken, geef ik enkele fragmenten weer die samen 

iets weergeven van bovenstaande redenering: 

 

Kunstvorm. 

 

Voor danser A is dans een kunstvorm wanneer het iets diepzinnig of iets 

betekenisvol bevat waarmee iets verteld kan worden. Dit iets lijkt moeilijk 

verwoordbaar, wat erop wijst dat het moeilijk te vatten is. Deze moeilijkheid lijkt 

juist ook een motivatie te zijn om het alsnog te proberen uitbeelden. 

 

‘Voor mij is dansen ni enkel een sport of of of iets lichamelijks, voor mij is 

dansen ook een kunstvorm eigenlijk en ja het hangt af van hoe da dansen, 

dat die dans wordt gebruikt natuurlijk e (mhm) der is ook veel dans die 

gewoon commercieel eigenlijk is (ja) en en euh wij doen ook soms 

commerciele jobs (mhm) euh ma als we ons eigen ding moeten doen dan 

weten we da we iets willen vertellen aan mensen da we iets ja (iets willen 

vertellen?) ja, ja gewoon tis meer iets iets om het gewoon een klein beetje 

diepzinniger te maken iets betekenisvoller en en ja (mhm)’ 
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Uit volgend fragment wordt duidelijk dat de danser dit diepzinnige iets in het 

dansen in verband brengt met iets existentieel:  

 

‘ja want ja soms kunt ge ook gewoon een leuke choreografie maken ook (ja) 

het hoeft ni altijd heel diepzinnig te zijn ook, het kan ook gwn leuk zijn ma 

das dan gewoon de emotie fun (ja) ja fun hebben ofzo, (ja dus das) gelukkig 

zijn (mhm) bijvoorbeeld (Dus das ni da alles euhm) Nee ni alles is gelinkt 

aan de dood’ 

 

 Lichaam. 

 

De dimensie van het existentiële of reële lijkt zich ook aan te dienen op een ander 

niveau in het verhaal van deze danser, namelijk op het niveau van het lichaam.  

 

‘da ge gewoon een pas aant doen zijt ma zonder da ge euhm iets probeert 

los te trekken uit u lichaam (los te trekken uit u lichaam) bijvoorbeeld als 

ge bijvoorbeeld u arm uitstrekt dan kunt ge gewoon u arm uitstrekken of ge 

kunt u arm uitstrekken da ge voelt van ah mijn borstkas is open aant 

trekken en (mhm) en der komt een soort van energie los waardoor da de de 

rest van u , van u rug begint te (mhm) een koude rilling krijgt ofzo door die 

beweging te doen en (ja) en en tis da gevoel die die die emo, die u emoties 

kan loslaten eigenlijk (ja?) ja of kan losbrengen’ 

 

Ook volgend fragment geeft iets weer van dit reële in de lichamelijke ervaring van 

danser A. 

 

‘en ik ik voelde de hele euhm, hoe da ze alles aant uitleggen was van haar 

beweging (mhm) hoe hoe da haar fantasie werkte van das ze haar armen 

open aant trekken was ofzo naar boven (mhm) en ze zei van ge moet het 

gevoel hebben alsof dat er een heel circus uit u aant komen is ofzo (mhm) 

en ja plotseling ervaarde ik da en ik was aan het bewegen en ik moest 

gewoon, ik begon gewoon te wenen, ik heb gewoon zeker 10 minuten aan 
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een stuk zitten wenen (ja) en ik weet ni hoe da het kwam ma ik was gewoon 

zo emotioneel geworden’ 

 

 
 Creëren als poging het ongrijpbare te geven. 

 

Dit thema handelt over de verhouding tot de Ander die danser A inneemt. Het is er 

één van het verlangen te willen invullen met iets diepzinnig, iets poëtisch en met 

zijn eigen ding. Dit lijkt echter nooit volledig te lukken, waardoor hij steeds groter 

wil gaan om zijn impact op de Ander te verhogen. 

 

‘Euhm ik heb heel vaak tgevoel da we euhm me XXXXXX iets nieuws 

brengen, iets die mensen nog ni veel eerder hebben gezien (mhm) en en ja 

da we mensen ook met hiphop eigenlijk (mhm) euhm een gevoel kunnen 

geven en ni enkel een good feeling ma bijvoorbeeld ja da we ook iets iets 

iets poëtisch hebben verteld, iets iets diepzinnig (iets poëtisch? Ja) ja da 

tgewoon, iets iets diepzinniger is dan gewoon danspasjes (ja) da onze 

bewegingen iets in de mensen emotioneel kan losmaken ook (mhm) en da 

vind ik een heel mooie gedachte (ja) da da mogelijk is met dansen (mhm)’  

 

 Eigen ding.  

 

Uit volgend fragment wordt duidelijk dat de danser vooral voldoening heeft van 

een optreden wanneer hij zijn eigen ding heeft kunnen laten zien en mensen 

hiervan hebben genoten. 

 

‘Euhm ja, vooral gewoon het gevoel hebben als we vant podium komen da 

we echt allemaal iets, azoiets hebben van ouh ja dit was, we hebben de 

mensen echt ge, geëntertaind, mensen hebben echt genoten van ons, we 

hebben ons ding kunnen laten zien (mhm) euh en da we ni gewoon ja een 

stom dansje moesten doen euh om op podium te kunnen staan ma echt ons 
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eigen ding konden doen en en ja da het voor iedereen en ook voor onszelf 

gewoon goed aanvoelde da we daar waren (ja) op da moment’ 

 

 Steeds groter. 

 

Onderstaande fragmenten geven iets weer van de wens steeds groter te gaan, 

aanwezig bij danser A. Dit houdt vooral verband met het willen uitoefenen van een 

impact op mensen. 

 

‘voor mij die gedachtengang van samenwerken met mensen om iets groters 

te bereiken (mhm) is altijd al, ja da heeft altijd al in mijn hoofd gezeten’ 

 

‘Euh, ik weet gewoon als mensen hun krachten bundelen (mhm) da ge iets 

groots kunt bereiken […] (iets groots wa is da dan?) Ja ik, bijvoorbeeld 

euhm als ge alleen op een podium staat kunt ge ni dezelfde impact geven als 

iemand die me zeven mensen bijvoorbeeld op podium staat. Tis tis, tis een 

euh (mhm) een groepsgevoel da ge zelf voelt en ook aan aan mensen 

doorgeeft eigenlijk ja. Het heeft gewoon meer impact met meer mensen’ 

 

 

 Dans als ‘therapie’ 

 

Danser A geeft aan dat dans therapeutisch kan zijn voor hem, in dit sub thema 

worden de elementen weergegeven die hij benoemt als het therapeutische van 

dans. 

 

‘voor mezelf dansen is ook euh, is ook euh therapeutisch e, kan 

therapeutisch zijn’ 
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 Door dans gevoelens omdraaien. 

 

Uit volgend fragment wordt duidelijk hoe danser A met dans gevoelens kan 

omdraaien waarbij het vooral gaat om het omdraaien van negatieve gevoelens 

naar positieve.  

 

‘Ja, tuurlijk (en kunt ge) maar dansen kan ook da gevoel omdraaien (ja?) ja 

ge kunt u ook slecht bijvoorbeeld voelen voorda ge begint te dansen en dan 

(mhm) als ge bezig zijt dat, da, da ge u een stuk beter voelt derdoor (ja?) da 

is wa ik meer bedoel me het therapeutische dervan zo’ 

 

Besef van gevoelens. 

 

Een andere belangrijke functie die dans uitvoert voor de danser is het kunnen 

analyseren van gevoelens waardoor hij tot besef kan komen van hoe hij zich echt 

voelt. 

 

‘of of een gevoel kan kan gaan analyseren over hoe da ge uzelf voelt en en 

(mhm) ja euhm en das iets heel belangrijk vind ik’ 

 

‘da ik meer (ja) tot besef kom van hoe da ik mij daar echt over voel, over 

een bepaalde situatie ofzo (ahja?) ja’ 

 

 

 Genot. 

  

Dit thema beschrijft drie vormen van genot die terugkomen in de ervaring van 

dans bij danser A. 
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 Niet genoeg kunnen genieten. 

 

Deze vorm van genot hangt vooral samen met een show te brengen. Enerzijds 

beschrijft danser A hoe hij niet genoeg kan genieten terwijl hij later in het 

interview aangeeft een show te ervaren als een puur genot. 

 

‘Euhm ja we hebben het voorbije jaar toch wel echt heel zotte optredens 

eigenlijk gedaan da we voor 20000 mensen daar stonden (mhm) dus dat is 

ja das iets da ik nog nooit eerder heb heb beleefd (mhm) en ik dacht dat da 

mij heel nerveus ging maken maar eigenlijk was da totaal ni zo, ik heb daar 

eigenlijk (nee?) Nee het kwam eigenlijk, alles ging zo heel van zelf en en 

soms wast zelf al voorbij voorda ik het doorhad (ja?) dat ja, dak soms denk 

da ik er ni genoeg van genoten heb (ahja) vant moment, omt moment zelf 

eigenlijk te, te gaan euh hoe moe ik zeggen,.. om het te embracen, om het te 

absorberen zelf azo en echt zo tot besef te komen waar dak op da moment 

mee bezig ben (ja) soms ja, zijt ge zodanig bezig met de juiste uitvoering 

(mhm) en en gewoon een goeie show te brengen da ge ja… het grotere 

plaatje ofzo nie wil zien (ja)’ 

 

‘Pu ja op da moment ist gewoon puur genot en das gewoon ja sh, een show 

brengen echt e’ 

 

 

Amusement in dans. 

 

Een tweede vorm van genot gaat over een amusement, een plezier in dans dat 

steeds aanwezig is geweest in de ervaring van de danser. Dit amusement gaat 

tevens gepaard met het gevoel verder te willen gaan in dans, een plaats te hebben 

gevonden in iets waarin hij zich op zijn gemak voelt.  

 

‘Ja tuurlijk (ja) das iets die mij ja heel snel op mijn gemak heeft doen voelen, 

van als ik aant dansen was dan had ik echt fun, dan was ik mij echt aant 
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amuseren derin (mhm) da was iets da da ik voelde van ja hierin, hierin wil 

ik verder gaan (ja?) ja hoe klein ook was eigenlijk (ja?)’ 

 

 

Verlies zelfbewustzijn. 

 

De laatste genotsvorm dat kan onderscheiden worden in de ervaring van de danser 

is een extasegevoel waarmee een verminderd zelfbewustzijn gepaard gaat. 

 

‘Welja soms soms kunt ge bijvoorbeeld euh een liedje hebben da ge euh, da 

ge op begint te dansen (mhm) en en ge hebt gedaan me dansen, na da ge 

gefreestyled hebt en ge weet ni eens wat da er gebeurd is ma ge weet 

gewoon dat het goe aanvoelde, (ja?) da ge in een soort van, in een soort van 

extase geraakt of of gewoon een soort van blackout eigenlijk (ahja) da je ni 

weet wa da er is gebeurd en en dan komt ge, ja stopt ge me dansen en dan ja 

voelt het gewoon goed en juist aan (ja) 

Een soort extase is da dan euhm een een, ja hoe zou ge da beschrijven 

dan? 

Een soort van één komen met de muziek denk ik’ 

 

 

 Muziek. 

 

Uit onderstaand fragment wordt duidelijk dat de danser een groot belang 

toeschrijft aan muziek in zijn ervaring van dans. 

 

‘ja voor mij ja doorda dansen mijn leven is, is muziek sowieso ook heel 

belangrijk in mijn leven’ 
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 Muziek raakt iets aan. 

 

Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van danser A. Het is de muziek die 

iets kan losmaken, iets kan teweegbrengen in het lichaam. Uit volgend fragment 

wordt duidelijk hoe de danser deze ervaringen beschrijft. 

 

‘als ge een liedje opzet dan gaat ge automatisch daarnaar luisteren of als er 

muziek aant spelen is dan ga u lichaam da automatisch gaan ervaren of gaan 

gaan gaan horen dus (mhm) en en ja het is wa het in u losmaakt die die u da 

gevoel pas kan geven’ 

 

 Bewerking via dans. 

 

Danser A lijkt het gevoel of de emotie, losgemaakt door de muziek, te bewerken via 

dans. Hierbij wordt het lichaam bewogen door de energie van de muziek die iets 

aanraakt. Achteraf wordt er dan een gevoel ervaren, alsof de initiële lichamelijke 

ervaring bewerkt werd via dans tot een gesubjectiveerd gevoel. 

 

‘Ja tis tis zoals, muziek is zo de energie (mhm) en dans is de emotie ervan 

(muziek is de energie en dans) ja (is de emotie ervan, das schoon) want 

(gezegd) een gevoel is ni hetzelfde als een emotie maar, een een emotie is is 

een energie in beweging een e-motion (een energie in beweging, ja) en 

dat is een gevoel die (en dat is een gevoel?) nee ge kunt pas een een gevoel 

krijgen als ge die, als ge die emotion ervaart eerst’ 

 

Ook uit onderstaand fragment wordt duidelijk dat de start bij de muziek ligt, de 

muziek die een gevoel uitlokt. Het is dan door te dansen op deze muziek dat 

gevoelens kunnen worden losgemaakt. 

 

‘Ja, dansen, als ge danst kunt ge ook dingen soms gewoon, gewoon loslaten 

of vergeten of of net nadenken of bijvoorbeeld als ge op een liedje zijt aant 

dansen die die u iets doe voelen en en bijvoorbeeld euh een emotie da ge, 
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een soort emotie waarmee da ge zit, da ge ni los kunt krijgen en als ge aant 

dansen zijt op da liedje da ge da net wel kunt (ahja?) da ge uzelf helemaal, 

ja, da die gevoelens er gewoon uitkomen daardoor (mhm)’ 

 

 

Danser B 

 

Volgende figuur (Figuur 6) geeft een schematische voorstelling van de thema’s en 

sub thema’s in de ervaring van danser B van dans in haar leven:  

 

 

Dans als keuze voor zichzelf 
- Dans brengt geluk en plezier 

 
Vast in het verlangen van de Ander als autoriteit 

- Geloof niet goed genoeg te zijn  
 Bewijst het 

- Blik van de Ander reduceert haar tot niet goed genoeg  
- Eigen verlangen wordt bespot door de Ander  
- Druk en prestatie  
- Reële lichaam als obstakel 

 Hard voor eigen lichaam  
- Manieren om uit het verlangen te geraken  

 Verlies zelfbewustzijn  
 Optreden met eigen ding 
 Groep 
 Opgeven 

- Erkenning van vrienden  
 
Dans als kunstvorm 

- Schoonheid dat raakt  
- Iets overbrengen dat raakt  

 
Lichamelijk genot  

- Lichtheid  
- Pijn  

 
Creëren als uitdrukking van het zelf  

- Wie geeft en wie neemt?  
- Dans als taal  
- Muziek die raakt  
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Connectie met anderen  

 
Figuur 6; Thema’s en sub thema’s in hoe danser B dans in haar leven ervaart 

 

 

 Dans als keuze voor zichzelf. 

 

Danser B maakte kort geleden de keuze om een professionele danscarrière te 

starten. Ze gaat hierdoor haar eigen droom achterna en kiest voor iets dat haar 

gelukkig maakt.  

 

‘euhm tis iets wa helemaal puur voor mijzelf is zo (mhm) euhm want da 

gevoel had ik wel als ik zo mijn job had opgezegd (mhm) da is, da is echt zo 

een keuze geweest om zo efkes, ik was da beu allemaal zo XXXXXX en 

nenene (mhm) me andere bezig zijn (mhm) das iets heel egoïstisch (ja) ge 

zijt enkel op u eigen gefocust eigenlijk’ 

 

 

 Dans brengt geluk en plezier. 

 

In volgend fragment wordt duidelijk dat dans de danser gelukkig maakt en plezier 

brengt. 

 

‘ik heb loopbaanbegeleiding gedaan efkes (ja) euhm en dan ja merkte ik da 

da toch wel heel veel over da dansen ging en wa (hmm) wa, hoe, hoe 

gelukkig da mij da maakte zo (ja?) en euhm of hoe graag da ik da deed’ 

 

 

 Vast in het verlangen van de Ander als autoriteit. 

 

Enerzijds geeft danser B aan dat de keuze een professionele danscarrière na te 

streven, een keuze voor zichzelf is. Het maken van deze keuze installeert echter 
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simultaan het verlangen van de Ander dat een grote invloed uitoefent op haar 

eigen ervaring.  

 

‘ik ben er op voorhand naartoe gegaan en gezegd van euh ja ik wil er 

eigenlijk nog meer mee doen dus (mhm) een soort van, da wordt u mentor 

bijna e (mhm) die ziet u elken dag, die ziet hoeda ge vooruit gaat of wa da 

ge moeilijk mee hebt en (mhm) ma da wordt zo ne persoonlijken band ook 

(mhm) ma bij mij, das vre persoonlijk dan euhm vind ik da, blijf ik daar heel 

moeilijk mee hebben da, met het idee da zij iets van mij verwacht (hmm) 

euh dak het voor haar moet doen of dak het voor haar ni te goei doe (mhm) 

of euh da ze teleurgesteld kan zijn op bepaalde dagen of momenten’  

 

 

 Geloof niet goed genoeg te zijn.  

 

Uit voorgaande citatie wordt duidelijk hoe danser B tracht het goed te doen voor 

haar mentor. Onderstaand fragment geeft echter weer hoe ze ervan overtuigd is 

niet goed genoeg te zijn. 

 

‘het maakt ni uit da da, dat er veel mensen bijvoorbeeld zeggen van ahja ge 

zijt daar goe in of blablabla ma (mhm) toch ja da blijft zoiets wa speelt 

euhm ik ben ni goed genoeg of ik ga nooit goed genoeg worden (ja)’ 

 

 Bewijst het. 

 

Het geloof niet goed genoeg te zijn, lijkt danser B op een bepaalde manier tevens 

waar te maken, alsof ze zichzelf saboteert.  

 

‘ma bijvoorbeeld als da dan ni gaat en dan als ik één keer dan in die, in die 

dinge zit, in die spiraal zit van gho (mhm) fuck da lukt hier ni of das te 

moeilijk voor mij (mhm) of ik kan da allemaal nog ni en ja dan natuurlijk als 

we da dan moeten doen, vorige keer was da echt zo ale Danser B nee e, nee 
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e en da een paar keer en da ze echt die muziek stillegt tot, ja tot da ge 

gewoon ni, ni meer weet hoe da ge da moet omkeren’ 

 

De spiraal waar ze het over heeft, lijkt ervoor te zorgen dat ze de dans niet goed 

kan uitvoeren. In volgend fragment geeft ze aan zelf iets te maken te hebben met 

deze spiraal waardoor het lijkt alsof ze ergens zichzelf dwarsboomt. 

 

‘dan gaat da bij mij in mijn hoofd door van euhm goh amai ik kan er echt 

niets van en wa heb ik toch in mijn hoofd gehaald van te gaan dansen en (ja) 

waar ben ik mee bezig ale weet e da kan zo een hele dinge krijgen zo en (ja) 

da kan even goed zijn da da zich een paar lessen aan een stuk, dat da zo gaat 

(mhm) of dat da de volgende les al weer (ahja) zich omkeert, das vre raar 

ja (ja) da lijkt iets wa ge ni onder controle hebt hoewel da ge ergens weet da 

ge daar zelf voor iets tussen zit zo’ 

 

 

 Blik van de Ander reduceert haar tot niet genoeg.  

 

Uit onderstaande fragmenten wordt duidelijk hoe de blik van de autoriteitsfiguur 

een belemmerend effect heeft op danser B. Dit lijkt samen te hangen met wat ze uit 

deze blik afleidt, namelijk het niet goed genoeg zijn. 

 

‘euhm en dienen blik van haar zo, da kan voor mij heel beperkend ale of da 

kan mij echt, da kan een heel remmend effect hebben op mij’ 

 

‘Euhm wel soms zie ik ze bijvoorbeeld kijken en denk ik van ouh ik weet het 

ik ben ni goed bezig e, ik voel het ni’ 
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Eigen verlangen wordt bespot door de Ander. 

 

Danser B geeft aan dat vanaf het moment dat ze haar eigen verlangen deelt met 

een dansleerkracht, ze het gevoel krijgt dat deze haar zou bespotten. Dit hangt 

opnieuw samen met het geloof niet goed genoeg te zijn waardoor haar wens naar 

een professionele danscarrière belachelijk wordt gemaakt. 

 

‘ma het moment dak iemand beter leer kennen en dat die ook doorhebben 

da, dat er daar meer achterzit voor mij dan enkel efkes voor het plezier te 

komen dansen (mhm) euhm dan komt da gevoel erbij van, van zo dat die 

wel zouden kunnen denken van euh oeioei waar is da meiske mee bezig of 

euhm (mhm) ja hoe haalt die het in haar hoofd om nog met dans bezig te 

zijn, das helemaal geen goeie of ale zo’ 

 

 

 Druk en prestatie. 

 

Uit onderstaande fragmenten wordt duidelijk dat danser B een druk ervaart op 

verschillende vlakken, waaronder een druk om te presteren. Deze druk hangt 

samen met het nastreven van iets wat ze verlangt. 

 

‘ma toch voelt ge nen tijdsdruk, ne financiële druk, ne want ja ge kunt u da 

ook ni lang permitteren van zo geen job te hebben (mhm) en al die 

megadure lessen te betalen (ja) aleja tis, ge kunt zo, ge kunt wel zeggen van 

ik ga voor mijnen droom ma ge hebt ook ni een eeuwigheid de tijd (ja) en 

euh rond da dansen hangt nu, hangt heel veel nu (ja) euhm want over het 

algemeen valt da wel mee denk ik zo de verwachting dak naar mijzelf toe 

heb (mhm) euhm ma als iets echt heel belangrijk wordt of iets heel 

belangrijk is dan (ja) ale alst zo over het verlangen gaat dan euh (ja) ja dan 

komt er bijna automatisch zo nen druk bij euhm (ja)’ 
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‘da kan de max zijn om zo ne flow mee te ale of als ge mee op diene golf zit 

da ge voelt van euhm zij gaat snel vooruit of ze heeft het gelijk door (mhm) 

ma even goed kon da bij mij zoiets hebben van fuck het lukt mij ni, het lukt 

mij ni (ahja) euhm ik kan ni mee, ik ben ni mee met euh me haar dan of 

(mhm) of tgaat te snel voor mij ofzo’ 

 

 

Reële lichaam als obstakel. 

 

Onderstaand citaat geeft weer hoe danser B soms geconfronteerd wordt met een 

lichaam dat ze niet onder controle heeft. Dit zorgt er dan voor dat ze minder goed 

kan presteren waardoor de gedachtenspiraal van het niet goed genoeg zijn, zoals 

hierboven beschreven, van start gaat. 

 

‘ge hebt zo het gevoel da ge het ni onder controle hebt (ahja) euhm soms 

omda ja soms denk ik van ik ben te moe (mhm) soms inderdaad of als ik zo 

gelijk ja mijn regels heb, mijn hormonen die (mhm) zo wa, da gevoel euhm 

kzeg ouh ik heb buikpijn pff (ja) zo van die stomme dingen soms ma ja (ja) 

En dan zegt ge speelt da mee in, in u hoofd, beginnen te denken?  

Awel ge voelt da vaak (ja) int begin euhm ja ge voelt da tijdens de 

oefeningen of tijdens het dansen zelf (mhm) euhm en dan kan da in mijn 

hoofd wel beginnen zo (ahja) dan van euh oeioei (oke)’ 

 

Hard voor eigen lichaam. 

 

Wanneer danser B geconfronteerd wordt met een lichaam dat ze niet onder 

controle heeft en dat het moeilijk maakt om de dans goed uit te voeren, lijkt ze 

alsnog te proberen aan de verwachtingen te voldoen door zichzelf te forceren en 

haar lichaam te wringen naar wat er gevraagd wordt.  

 

‘En ge moet lief zijn voor u eigen lichaam, euhm wa denkt gij daarbij?  
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Euhm bwa als ze da bijvoorbeeld tegen mij zei dan, dan was da vooral omda 

ik zo inderdaad nogal veel van mezelf verwacht en ook nogal kwaad kan zijn 

op mijn eigen als iets ni lukt (mhm) dus euhm da gaat over uzelf vooral de 

tijd geven ook om dingen te leren gewoon (mhm) euh om te proberen en 

om te mislukken heel den tijd en (mhm) euhm zonder da ge u lichaam gaat 

inderdaad da ge uzelf begint op de grond te smijten euh da ge begint te 

botsen da ge (ja)’ 

 

 

 Manieren om uit het verlangen te geraken. 

 

Doorheen het interview haalt danser B enkele situaties aan waarin ze niet of 

minder geconfronteerd wordt met het verlangen van de Ander. Deze situaties 

worden weergeven in volgende sub thema’s.  

 

 Verlies zelfbewustzijn.  

 

Een eerste manier gaat over een soort van verlies van het zelfbewustzijn. De 

danser wordt opgenomen in een groter geheel, ze laat zich gaan in het moment 

waardoor de blik van de leraar of lerares niet meer van belang is. 

 

‘gewoon omda da dan boeit da ni meer, dan kan ik da efkes vergeten dat die, 

dat die, dat die ene persoon aant kijken is ofzo (hmm) ja da zijn die, die 

momenten da, da ge tgevoel hebt dat het klopt, da ge derin zit en dat het zo 

gelijk bijna vanzelf gaat (hmm) zo u laten gaan een beetje daarin (ja) 

Dus ge zit erin, u laten gaan euhm kunt ge daar misschien nog iets 

meer over zeggen, hoe da ge da zelf ervaart?  

Ja ge zijt ni meer aant denken (mhm) ale ge zijt wel aant denken e, ge zijt 

altijd aant denken ma euhm ge zijt veel meer me u lichaam bezig zo’ 
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 Optreden met eigen ding. 

 

Een tweede manier die geïdentificeerd kan worden in de ervaring van danser B is 

optreden met haar eigen ding. 

 

‘en das iets heel anders dan een blik van een leraar ofzo (ja?) die in de les 

rechtstreeks naar u kijkt want dan hebt ge zo veel meer blikken op u gericht 

(mhm) en ge weet da wel ergens ma ge ziet da wel ni (hmm) 

Maakt da een groot verschil ja da je die ni ziet?  

Ofja als wij gewoon in de studio iets doen (mhm) dan ziede die mensen wel 

e (mhm) ma ge zit zo in da, ge zit zo in dienen dans ofzo in die muziek, ge zit 

zo bezig me wa ge op da moment doet da, dat da, dat da uit wordt gefilterd 

(ahja) ja (ahja) terwijl in een les blijft da voor mij zo oke oefenen en de 

leraar is mij aant beoordelen (hmm ja) en op da moment doet het er ni 

meer toe, oke de mensen oordelen of kunnen dingen denken ofzo ma op da 

moment zijt ge gewoon bezig van oke ik doe hier mijn ding (ja) en de rest 

kan mij ni schelen zo euh dan lukt da wel (ahja oke) om da uit te schakelen 

das ja’ 

 

 Groep. 

 

Zichzelf verstoppen in de groep lijkt een derde hulpmiddel te zijn dat danser B 

aanwendt. 

 

‘en als er dan, als we dan euh me wa meer zijn dan euh dan hoewel da ze 

even goed even hard naar mij kan kijken euhm (mhm) ma da geeft soms 

ewa tgevoel dak mij voor mezelf, dak mij dan minder bekeken voel (ahja) 

ofzo euhm door haar (ja)’ 
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 Opgeven. 

 

Een laatste hulpmiddel dat danser B lijkt te gebruiken, is opgeven. Wanneer ze 

ervan overtuigd is dat het toch al verloren is, kan ze uit het verlangen van de Ander 

stappen waardoor het vaak wel weer lukt. 

 

‘en het wijze bij haar is da zij da, da, dat da vaak zo een opluchting is (ja) en 

da ge dan zelf al wenend verder gaat maar euh dat da dan op den duur wel 

ineens omda ge zoiets hebt van ja oke tis hier toch al verloren hehe 

(hmhmhm) tis toch al omzeep euhm foert da ge echt zoiets hebt van foert 

(ja) en uiteindelijk dat da dan weer wel ja komt’ 

 

 

 Erkenning van vrienden. 

 

Dit sub thema duidt aan dat danser B graag iets toont aan vrienden van wat ze 

doet, ze wil iets laten zien van haar eigen ervaring waardoor het lijkt alsof ze een 

erkenning nastreeft.  

 

‘Euhm bwa soms, tis wel leuk om is iets te kunnen tonen ook aan mensen 

die komen kijken natuurlijk e (ja?) tuurlijk euhm gelijk nu hadden wij 

normaal gezien een performance en ik had da tegen mijn lief gezegd van 

euh ah dienen datum moet ge echt vrij houden want tgaat wijs zijn en 

(mhm) euh ja en dan vind ik da super belangrijk dat hij daar bijvoorbeeld is 

(ja) ook omda mensen ja in u omgeving, ge vertelt er wel over en (mhm) 

die zijn wel mee in wa da ge doet ofzo en (mhm) da ge ne keer kunt late, 

iets laten zien of of kunt, tis ergens iets willen overbrengen van wat da da, 

de schoonheid van wa da da voor u allemaal is (hmm) da ge zo, ge wil, ge 

wilt, misschien dat die daar iets van proberen te begrijpen ofzo of (mhm) 

euhm’ 
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 Dans als kunstvorm.  

 

Danser B vergelijkt dans met een kunstvorm zoals duidelijk wordt uit onderstaand 

fragment.  

 

‘Euhm ma ge zei het is euh een soort kunstvorm dan ook voor u of 

klopt da ni?   

Ik vergelijk het, ja tuurlijk ja (ja?) het, het ding, ale ja gelijk me andere ding, 

net zoals muziek of of of ja of iets creëren ofzo (mhm) euhm heeft geen, 

heeft geen, geen direct doel of nut of (ja) natuurlijk kunt ge wel zeggen ja ge 

wilt er iets mee, ge kunt er andere mensen mee raken enzo (mhm) ma da is 

iets secundair ofzo (ahja, ahja das iets secundair dus da is ni) Ale voor 

mij (ja) ja tis’ 

 

 

 Schoonheid dat raakt. 

 

Volgend citaat geeft weer hoe dans als kunst een schoonheid inhoudt. Deze raakt, 

ontroert en brengt een lichamelijke ervaring teweeg. 

 

‘Dus dan draait da veel rond de schoonheid dan? ja Ja? En en wa houdt 

da juist in, wa, wa is er schoon?  

Euhm awel iets da u raakt, ik kan ni (ahja) ik kan ni, ik kan het ni anders, 

iets da u ontroert euh (ja) ik heb da ook bijvoorbeeld als ik naar muziek 

luister of als ik een concert zie ofzo waarda ge door geraakt wordt euh 

(ahja) of een schilderij ziet wa da, wa da, wa da iets (mhm) me u doet 

(mhm) 

Dus het raakt u, het ontroert u, euhm als dat u raakt, ja wa, wa is u 

ervaring dan?  

Euhm ik, ja iets van ontroering zo, kiekevel euh (mhm) ma zelfs kunnen, 

kunnen beginnen wenen van iets mooi’ 
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Iets overbrengen dat raakt. 

 

Danser B lijkt iets te willen overbrengen aan anderen dat raakt. De choreografie 

heeft hierbij iets te vertellen en lijkt dus iets te bevatten dat moeilijk verwoordbaar 

is. Daarom werd dit sub thema bij ‘dans als kunstvorm’ geplaatst. 

 

‘Euhm als ge echt iets kunt brengen waarbij da ge bijv, me ne groep ofzo 

(mhm) euhm we, ale, w, waarvan da ge echt denkt van oke d, dees is een 

wijs stuk of d, da, da we hebben iets te vertellen ofzo (mhm) gelijk 

bijvoorbeeld me die euh me die andere leraar hebben we rond angst 

gewerkt vorig jaar en dan heeft hij da filmke opgestuurd, hebben we zo 

meegedaan euhm en dan mochten we zo in XXXXXX da ja da stuk brengen 

(mhm) en ik stond daar echt achter ik dacht van ja das wijs wa da we hier 

(ja) wa da we daarmee kunnen, kunnen zeggen ofzo euhm zonder da da 

echt een boodschap is e, zo iets willen vertellen da, da klinkt zo van euh we 

hebben iets mee te geven aan de mensen ma het is ni perse da euh gewoon 

mensen kunnen raken me zoiets’ 

 

 

 Lichamelijk genot. 

 

Voor danser B is het fundamentele aan dans een lichamelijk genot. Uit volgend 

fragment wordt duidelijk hoe ze dit genot beschrijft. Ook kunnen er twee soorten 

lichamelijk genot onderscheiden worden in de ervaring van de danser. Deze 

worden weergegeven in de sub thema’s. 

 

‘En wa is dan voor u het fundamentele?  

Das iets heel fysiek, iets heel lichamelijk das echt een soort genot da ik af en 

toe ervaar zo (ja?) ja das iets waarbij da ge echt efkes alles leeg is in u hoofd 

da ge zo en euhm da ge gewoon kiekevel krijgt van, van (ja) ja zo euh puur u 

lichaam te laten doen ofzo (hmm) en da klinkt raar want ge stuurt wel 

ergens u lichaam e ge doet da wel allemaal zelf ma (mhm) euhm ja da klinkt 
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zo soms een beetje heh (hmhm) hoe moet ik het zeggen zo esoterisch ofzo 

ma (ja) 

En euh hebt ge da zelf euh ge ervaart da soms zelf? Ja en en hoe is da 

dan op die moment voor u?  

Euhm ja ik weet ni, das echt iets van, ook een soort ontroering da ge voelt 

ofzo euh (ahja) das eigenlijk het gevoel achteraf euhm ik denk op da 

moment is da een soort genot denk ik voor mij  

En en euhm da genot euhm kunt ge daar nog iets meer over zeggen, 

wa, ja hoe da ge da ervaart? 

Euhm ja, ja meestal krijg ik wel kiekevel zo (mhm) das zo een beetje zo da 

gevoel  (ja) euhm echt zo ja kinderlijke blijheid ofzo’ 

 

 

Lichtheid. 

 

Danser B beschrijft hoe ze soms een soort lichtheid ervaart door dans. Dit lijkt 

vooral te gaan over een fysieke excitatie, daarom dat dit sub thema bij ‘lichamelijk 

genot’ werd geplaatst.  

 

‘euh als als ge zo da energie gevoel, euh als ge u, op het moment da ik denk 

wow ik heb mega energie gekregen hiervan en ik was moe en nu totaal ni 

meer (ja) euhm ja dan is da echt, dan gaat da over een soort lichtheid (ahja) 

da ge zo euhm  

En hoe ervaart ge da dan die lichtheid?  

Dan kan ik nog 2 uur zitten rondhuppelen of springen of euh babbelen of ale 

dan, da daar ga, ja een soort enthousiasme of euhm (ahja) ja dan kan ik ook 

direct, ale dan kan ik echt nog ni direct in mijn bed want sommige lessen als 

tot ja tot half elf ofzo dat da duurt (ja) dan en de volgende dag moest ik 

soms weeral vroeg op om te gaan dansen (mmm) en euh dan zo oke ik moet 

wel gaan slapen ma hoe ga ik mij nog rustig krijgen (ja) ale hoe moe ik nog 

iets doen da ja euh  
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Dus is da dan ook euhm ge zijt dan fysiek ook euh, euhm meer 

energetisch? 

Ja ja (ja?) absoluut ja (ahja oke)’ 

 

 

Pijn.  

 

Naast deze lichtheid benoemt danser B ook het genot van de lichamelijke pijn. 

 

‘Ja het genot van de pijn is er ook e vooral zo (ja) als ge hard aant werken 

zijt en ge voelt da u spieren nimeer kunnen en da ge, ale da ge u aant 

forceren zijt bijna of ale (mhm) euhm blijven gaan’ 

 

 

Creëren als uitdrukking van het zelf  

 

Danser B beschrijft hoe ze door iets te creëren of te improviseren, uitdrukking kan 

geven aan zichzelf.  

 

‘me hedendaags, ik kwam dan ook in die, voor het eerst euh ale in aanraking 

me zo zelf improvis, ale gewoon improviseren (mhm) of zelf iets maken 

zelfs (ja) iets creëren van hoe drukt ge u uit me dans (mhm) me beweging 

euhm (ja) en ik da da sprak mij vooral zo aan (mmm) euh want ja oké ge 

kunt zo, dansen kan mooi zijn om naar te kijken (mhm) of kan ook fijn zijn 

om te doen maar (mhm) euh het feit da ge daar iets mee kunt vertellen da, 

da ja’ 

 

 

Wie geeft en wie neemt?  

 

Zichzelf uitdrukken, lijkt sterk verband te houden met hoe ze zichzelf positioneert 

in relatie tot de ander. Dit is een kwestie van geven en nemen.  
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‘euh en ge voelt wel de ander in u omgeving dus als ge me ne groep zijt 

bijvoorbeeld (mhm) die zijn er ook en da is ook zo wijs ma da is het hem 

juist, da is hetgeen tussen geven en nemen ma da hebt ge even goed in, da 

hebt ge in alles int leven gewoon int algemeen […] bijvoorbeeld als ge in een 

improvisatiemoment me ne groep zit bijvoorbeeld of euhm ge kunt naar 

iemand toe gaan ma ge kunt even goed als ge daar geen goesting in hebt 

(mhm) het omgekeerde doen (mhm) en da is wijs want da maakt dat er iets 

gebeurt tussen twee mensen (hmm) en oke dienen anderen moet daar 

maar mee dealen da ge op da moment weggaat (ja) ma da kan even goed 

iets mooi opleveren (mhm) die kan naar een ander gaan, die kan stilvallen, 

die kan iets anders daarmee doen (ja) maar juist gewoon u ding doen gelijk 

da gij het op da moment voelt (mhm) […]  

En op da moment dus da kan altijd anders zijn dan ja?  

Ja er zijn dagen da ge, of als ge in de moment zit (mhm) bij improvisatie 

ofzo da ge continu tegen een ander wilt plakken (mhm) en andere 

momenten da ge zo vre ja alleen (ja) blijft ofzo of euh wa in uzelf gekeerd’ 

 

 

Dans als taal. 

 

Om zichzelf uit te drukken maakt danser B gebruik van dans als taal met 

bewegingen als een alfabet. 

 

‘en int begin was da vre moeilijk (ja) dan dacht ik, en ik had ook, da is een 

taal die ge leert kennen (ja) en euh ondertussen nu gelijk als, nu waren wij 

ook, elk semester werkt die wel zo aan iets en euhm ik merkte wel da da zo 

met de, hoe meer ale met da meer te doen dat da gelijk gemakkelijker gaat 

omda, het is gelijk da ge een alfabet leert of euh (mhm) dat de 

mogelijkheden groter worden ofzo, om u ook uit te drukken (ja) ofzo’ 
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 Muziek die raakt.  

 

Uit volgend fragment wordt duidelijk dat muziek een grote invloed kan hebben op 

het creatieproces. Het is de muziek die iets losmaakt waardoor het lichaam wordt 

gestuurd.  

 

‘euh dan had hij prachtige muziek van euh van een film die, die hij wou 

gebruiken (hmm) en ik hoorde da en ik dacht echt van ouh de max, zo zalig 

(ja) euhm ja da maakt wel iets los waardoor da ge ook meer mogelijkheden 

ziet of da, da ge euh da stuurt dan u lichaam ook weer op een andere manier 

ofzo e (hmm) 

En ervaart ge da als ge dan bijvoorbeeld muziek hoort en da maakt iets 

los euhm wa, wa is da dan juist of of euh hoe voelt ge da aan?  

Euh ja das weer iets da u raakt, ontroering’ 

 

 

Connectie met anderen. 

 

Volgend fragment toont aan hoe danser B een connectie met anderen kan ervaren 

door dans.  

 

‘euhm ma dus diene flow euh al, ge voelt vaak dingen zonder da ge zelfs 

maar moet kijken naar iemand (ahja) ofzo en euh bijvoorbeeld als ge dan 

me twee van voor sta en ge voelt da ge allebei mee zijt (mhm) en dat da 

gelijk, da ge in hetzelfde ritme geraakt ofzo (ja) da ja da ge mekaar daarin 

meetrekt ofzo ja das das wel wijs  (ja)’ 
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Danser C 

 

Onderstaande figuur (Figuur 7) geeft een schematische voorstelling van de thema’s 

en sub thema’s geïdentificeerd in de ervaring van danser C omtrent dans in haar 

leven:  

 

 

Dans doet wereld draaien maar is er niet in vrij 
- Kan niet loslaten 
- Kan niet uit en voor zichzelf dansen 
- Terugvallen op dans 

 
De Ander die stuurt  

- Motivatie tot prestatie 
- Dans uit zelf of Ander  
- Begin ligt bij Ander 
- Doel iets meer te betekenen dan een ‘jack of all trades’ 

 
Nood aan Ander om te bestaan 

- Weinig van zichzelf in dans 
 
Creëren als verwerking 

- Lijdend lichaam 
 Genot in afzien 

- Creativiteit uit miserie 
- Bewerking op de Ander 

 
Muziek 

- Raakt iets aan 
 Creëren uit gevoel 

Figuur 7; Thema’s en sub thema’s in hoe danser C dans in haar leven ervaart 

 

 

 Dans doet wereld draaien maar is er niet in vrij. 

 

Dans speelt een grote rol in het leven van danser C, het doet haar wereld draaien. 

Toch heeft ze het gevoel niet vrij te kunnen zijn in dans. Dit wordt duidelijk uit de 

twee onderstaande fragmenten. 
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‘dans is is ja wa wa mijn wereld doet draaien op, om het zo te zeggen ofzo 

(mhm) en tis gek da ik ni daarin vrij kan zijn of nog ni weet hoeda ik da 

moet doen’ 

 

‘ma dees is ook iets waarda ik bijna heel mijn leven mee bezig ben (mhm) 

snapt ge en moest ik daar echt de freedom in vinden (ja) da zou echt, da zou 

mega gek zijn (ja?) ja om te denken da ik al zo lang dans en da ik ni vrij kan 

zijn daarin (hmm) das echt, das gek eigenlijk (ja?) ja ik vind da crazy dus ik 

wil da echt wel, ik wil da kunnen (ja) omda da echt belangrijk is voor mij’ 

 

 

Kan niet loslaten. 

 

Het niet vrij kunnen zijn in dans lijkt te maken te hebben met het niet kunnen 

loslaten dat danser C ervaart, dit wordt duidelijk uit onderstaand citaat. 

 

‘Euhm, ge hebt twee Dansers C daarin eigenlijk euh (ahja) ge hebt één 

Danser C die, het valt te zien, als ze moe is ofzo dan ist echt je m’en fou en 

dan (mhm) dan echt geen stress dan ist all about fun (mhm) en uiteindelijk 

komt daar meer creativiteit uit dan (mhm) euhm dusja das echt, das echt 

the part of freedom en dan hebt ge de de gestresseerde Danser C (mhm) die 

dan gans in haar hoofd plant hehe hoe da ze wilt da da deruit ziet en alst zo 

ni gaat (mhm) hoe dat het in mijn hoofd was dan ben ik meestal ni tevreden 

ma achteraf gezien (mhm) zijn da ni echt slechte battles ofzo ma da is het 

ding ik moet gewoon leren loslaten’ 

 

 

 Kan niet uit en voor zichzelf dansen 

 

Ook dit sub thema kan geplaatst worden bij het niet vrij kunnen zijn. Onderstaande 

fragmenten geven weer hoe danser C moeite heeft om voor zichzelf te dansen en 

om te creëren uit zichzelf.  
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‘da is het ding ik moet gewoon leren […] da het eigenlijk ja, ookal ist ergens 

competitie tis nog altijd voor mijzelf ofzo (hmm) en daarin proberen beter 

te worden en ni zo zeer de beste, ma gewoon de beste voor mijzelf’ 

 

‘inderdaad da da, ik weet ni, omda ik da nu meer mee bezig ben ook omda ik 

moeite heb met da creatief zijn (mhm) ik ik, ik wil da echt en ik ik, nu moet 

da uit mijn eigen komen dus ik probeer da echt’ 

 

‘ma voor mij persoonlijk (mhm) omda ik weet da ik, da ik zottere dingen 

kan doen ma (mhm) op één of andere manier wilt da der ni uitkomen, ik 

ben daar wel op aant oefenen nu (mhm) ik probeer daar wel aan te werken 

en ik probeer wel, ja ik probeer mij echt wel euh uit te dagen voor mijzelf 

nu’ 

 

 

 Terugvallen op dans. 

 

Dit sub thema geeft iets weer van een functie die dans voor danser C kan 

betekenen. Ze kan er steeds op terugvallen wanneer nodig, daarom past dit thema 

bij dans dat haar wereld doet draaien.  

 

‘het ding is gewoon (mhm) volgens mij als ik echt niks ga hebben ofzo (ja) 

ale qua ja qua alles (mhm) da ik altijd kan terugvallen op da gegeven (ja?) 

[…] snapt ge das iets da, da kan u ni afgenomen worden (ja? ) wa dat er ook 

gebeurd denk ik ookal zijt ge effe ni, ookal zoals nu ik ben effe ni creatief 

ofzo (mhm) aleja toch ni op op modern vlak dan ma ik weet ni, der ga mij 

nooit iemand kunnen zeggen van gij moet stoppen me dansen ofzo ik denk 

ni of of gij moogt da ni meer of das iets da altijd ga blijven (mhm) ookal als 

al de rest er ni meer is ofzo (ja) of of ja, ik merk wel da da mij misschien 

stabiliteit geeft omda da net, me mijn struggles ofzo (mhm) dat da altijd iets 

is waarda ik op terugval (ahja) ik denk daar ni over na, ma nu da gij da 
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vraagt hehe (haha ja) besef ik da eigenlijk wel da als dingen moeilijk gaan 

ofzo (mhm) het eerste waarda ik op terugval is dans dus’ 

 

 

 De Ander die stuurt. 

 

Dit thema duidt een verband aan tussen onderstaande sub thema’s. Waar danser C 

enerzijds aangeeft dans als iets van zichzelf te beschouwen, lijkt het in volgende 

sub thema’s ook iets te zijn dat van de Ander komt of door de Ander wordt 

gestuurd.  

 

 

 Motivatie tot prestatie. 

 

Uit volgend fragment wordt duidelijk hoe het de reacties en de steun van de Ander 

zijn die danser C motiveren om het steeds beter te doen. 

 

‘altijd als ik in Parijs walk, da heeft mij heel hard gemotiveerd omda ik daar 

wel heel hard euhm de steun krijg (aah) en en ik weet ni ik ga heel graag 

naar daar om zo te tonen da ik nog meer gegroeid ben (hmm) of of da helpt 

mij wel (mhm) die support om de volgende keer beter terug te komen 

(mhm) want tis ni da ik elke week ofzo naar Parijs ga dus (mhm), die zien 

mij om de twee maand ofzo (ja) en dan hoop ik wel da ik zo iets meer kan 

doen dan (mhm) twee maand dervoor (ja)’ 

 

 

Dans uit zelf of Ander. 

 

Danser C beoefent twee dansstijlen, vogue old way en modern-jazz. Over deze 

laatste dansstijl vertelt ze dat ze deze aangeleerd kreeg, het was niet haar eigen 

beslissing, maar die van de Ander. Bij vogue old way geeft danser C aan deze stijl 

als eigener te ervaren. Uit wat ze hierover vertelt blijkt echter dat deze ervaring 
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pas tot stand kwam na de reactie van anderen, waardoor er een ambiguïteit 

ontstaat tussen ik en Ander. 

 

‘Euhm ja omda modern denk ik, da is iets da mij aangeleerd is (ahja) terwijl 

old way da was ja ik heb daar een les van gedaan en mensen zagen da direct 

aan mij (ahja) en dan ben ik da beginnen doen uit mijzelf snapt ge modern, 

ik ik heb nooit die keuze gehad om aleja of jazz, da is mij, ik ben da gaan 

doen superjong en ik heb da ni zelf beslist dus in mijn hoofd is da zo 

aangeleerd (hmm) terwijl da ja old way das gewoon iets, iets natuurlijker 

gekomen ofzo’ 

 

‘euhm bij old way (mhm) ik heb zo een paar workshops gedaan en echt 

mensen kwamen mij echt zeggen da ik daar aanleg voor had (mhm) da ze 

zagen da ik daar echt potentieel voor had’ 

 

In volgend fragment komt de ambiguïteit tussen ik en Ander tevens tot uiting. 

 

‘mijn ma heeft mij gewoon in de balletles gestoken (ahja) ik weet ni, ik 

weet, ik herinner mij echt ni ofda ik daarachter gevraagd heb of ni of da zij 

da gewoon heeft gedaan (ahja) ik heb daar geen idee van, ik heb daar echt 

geen idee van (hmm) gek e, ik weet da echt ni meer (ja)’ 

 

 

Begin ligt bij Ander. 

 

Dit sub thema geeft aan dat danser C iemand anders nodig heeft die haar vertelt 

hoe ze moet beginnen aan een creativeitstraining. Volgend fragment toont dit aan. 

 

‘En is er iets, als ge zo probeert, ale binnen die basics dan iets creatief 

mee te doen, hoe gaat da juist in zijn werk?  

Euhm ja ik heb gisteren euhm (mhm), ik weet ni ik ga heel veel, ik probeer 

nu heel veel naar workshops te gaan omda ik, ik weet vaak ni hoe dak moe 
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beginnen (mhm) te trainen me mijn basics […] ja ik heb, ik heb echt hulp 

nodig van mensen buitenaf die mij zeggen van, want ik kan da, ik kan daar 

op mijn eigen ni opkomen precies (ahja) dus ik heb echt mensen nodig die 

mij zeggen ah ge kunt da op zo een manier, op die manier doen of (mhm) ge 

kunt het zo bekijken of (ja) whatever’ 

 

 

Doel iets meer te betekenen dan een ‘jack of all trades’ 

 

Uit volgende twee fragmenten wordt duidelijk dat het doel van danser C om iets te 

betekenen lijkt samen te hangen met het meer te willen zijn dan een ‘jack of all 

trades’ zoals haar moeder haar noemt. Op deze manier lijkt het opnieuw de Ander 

te zijn die haar stuurt. 

 

‘zoals mijn ma het zou noemen, I am a jack of all trades (hmhm) dus ik blink 

zo in niks, ik kan vanalles wa ma ik blink er zo ni in uit’ 

 

‘maar ik ben de eerste old-way voguer hier in België dus ik (hmm) probeer 

daar wel euhm, ik wil daar echt wel iets mee doen (mhm) das mijn doel 

eigenlijk, ik wil, ik ben eigenlijk pioneer van België (mhm) in in die stijl dus 

ik wil in de toekomst wel iets gaan b, betekenen en hier een scene creëren 

in, in de stijl da ik doe dus ik moet wel (mhm) ik moet wel me alles positief 

leren omgaan om daar te geraken (ja) snapt ge (mhm)’ 

 

 

 Nood aan Ander om te bestaan. 

 

Het eerste fragment weergegeven bij dit thema, geeft weer dat door de 

aanwezigheid van anderen, danser C meer vanuit haar persoonlijkheid danst. In 

het tweede fragment wordt duidelijk dat danser C haar eigen persoonlijkheid 

beseft wanneer geconfronteerd met het anders-zijn van de Ander.  
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‘als ge me meer mensen zijt dan doe ge da al wa minder (mhm) en dan ja 

laat ge meer u, u lichaam spreken dan dan ja eigenlijk u mind ofzo, snapt ge 

da ga (mhm) allemaal, oh ik haat da woord e ma organischer ahahah (ja 

hehe) euhm ja, ja ge, ge doe meer uit u eigen persoon dan uit bijvoorbeeld u 

technieken da ge weet, snapt ge (hmm) ik heb het gevoel da da meer uit, uit 

u personaliteit ofzo komt (mhm) dan echt uit de, de steps da ge geleerd 

hebt ofzo (hmm) zo ervaar ik da wel’ 

 

‘ma ja ik merk da omda als ik naar andere mensen kijk die die dans doen, 

die doen da ni (hmm) aleja of die doen da ja op hun manier dus (mhm) 

aleja en da kan ook mooi zijn (mhm) hehehe ma ge ziet gewoon da het 

anders is (ja) dus dan beseft ge wel da ge u eigen persoonlijkheid in u stuk 

steekt (hmm) ja en da valt nog meer op als ge dan andere mensen u stuk 

ziet dansen (mhm) me een, me hun persoonlijkheid, wa totaal een andere 

feeling kan zijn als da van u (mhm) ma da maakt da ni lelijker ofzo of 

whatever (mhm) da kan da zelf misschien mooier maken (ja) ma ge beseft 

da des te harder als ge iemand anders ale als ik mijn leerlingen mijn choreo 

zie (mhm) dansen dan besef ik meer van ahja ik ervaar da op mijn manier 

dus (hmm) das mijn personality da ik er dan (ja)’ 

 

 

Weinig van zichzelf in dans. 

 

Wanneer danser C alleen danst, danst ze naar een personage. Dit doet ze omdat ze 

geen focus heeft. Uit deze beschrijving lijkt er weinig van de danser zelf aanwezig 

te zijn in haar dans.  

 

‘en als ik alleen dans op mijzelf (mhm) da ik euhm, omda ik geen focus heb, 

probeer ik zelf zo een personage ofzo te creëren (hmm) en daar naar te 

dansen (hmm) da gaat dan makkelijker’ 
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Hierbij geeft danser C tevens aan het bevrijdend te vinden een ‘character’ aan te 

nemen: 

 

‘ja heel die vogueing-scene is is eigenlijk een een een, een droomwereld da 

ge creëert voor uzelf (hmm) dus op zich das, das ja das heel, ik ervaar da 

heel bevrijdend (hmm) want ge moogt u kleden hoe da ge wilt en 

schminken en ge moogt gewoon in character zijn da ge zelf kiest’ 

 

 

 Creëren als verwerking. 

 

Onderstaand fragment toont aan hoe danser C dingen kan verwerken met dans 

door te creëren: 

 

‘toen was da echt ja dingen verwerken ofzo en gewoon eigenlijk (mhm) 

dingen deruit dansen (ah) en dan op een gekke move stoten en da, die 

dingen dan zo, de meest extreme dingen achter elkaar zetten (hmm) zo de 

moeilijkere dingen of of de gekkere dingen zo (hmm)’ 

 

 

Lijdend lichaam. 

 

Het hierboven beschreven verwerkingsproces gaat gepaard met een lichamelijk 

afzien, wat duidelijk wordt uit volgend fragment: 

 

‘Euhm ghoh ja das dan zo als ik zo persoonlijk struggles dan heb ofzo 

(mhm) dan als ik dan ging creëren ik weet ni, ik had zo tgevoel da ik, dak 

mijn eigen zo moest, kweeni da ik op één of andere manier pijn moest 

releasen ma (mhm) dak daarvoor zo een beetje pijn ofzo moest hebben dus 

ik was mijn eigen aant afmatten, ik was mijn eigen (aah) zo verder aant 

pushen dan da ik kon (mhm) waardoor da ja kweeni, waardoor da ik dan 

creatiever was (hmm) en en en ja op die manier ik deed dingen da eigenlijk 
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bijna impossible waren zo movements (ja) ma gewoon omda ik ja kweeni 

das gelijk, das een heel stom voorbeeld ik heb ooit mijn arm gebroken 

(mhm) en das gelijk da ge ergens anders pijn moet hebben, ik kreeg toen 

een spuit, ze moesten zo één of ander infuus insteken en die was zo 

constant fout aant steken (mhm) ma da boeide mij ni want da lei, da leidde 

mij af van mijn, van mijn normale pijn (hmm ja) zoiets, ik weet ni ofda da 

een goe voorbeeld is (en) zijt ge daar iets mee? Hahaha (haha)  

Ik ga het gewoon beter, da ik u goe begrijp, dus dus u pijn da u afleidt 

van een andere pijn? ja zo en en  

Ma da was omda ik mij echt aant aant afmatten was snapt ge en da leidde 

mij af van mijn, van mijn struggles da ik had (ah zo ja ja) op die manier ja 

da wast (ja)’ 

 

Genot in afzien. 

 

Onderstaand citaat toont aan dat danser C een gelukszalig gevoel ervaart wanneer 

ze lichamelijk afziet: 

 

‘Euhm ja da ga, das voor mij ja da ga gepaard met da afmatten zo da ge toch 

zo kweeni als ge zo zwaar gedanst hebt das echt afzien soms (mhm) ma ge 

hebt ook soms zo een gelukzalig gevoel of ge hebt zo voldoening gehad van, 

van something (mhm) en als ge zo me iets zit, als ik da dan doe en das zijn 

mijn eigen creaties dan nog is (mhm) dan heb ik daar nog meer voldoening 

van’    

 

 

Creativiteit uit miserie. 

 

Uit volgend fragment wordt duidelijk dat danser C creatief is wanneer ze 

ongelukkig is en ze dans dus aanwendt om te verwerken. 
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‘dusja ma sinds vorig jaar vind ik het wel moeilijk (hmm) en ook euhm, das 

een mega gek gegeven eigenlijk maar euh, ik ben super gelukkig dees jaar 

(mhm) maar da, da heeft een negatief effect op mijn creativiteit (ja?) ja ik 

heb dees jaar heel moeilijk kunnen creëren (ja?) ja hehe mijn source is my 

sadness precies (ja?) heb ik het gevoel ja mijn struggles en en da was echt 

mijn uitlaatklep (hmm) en nu is alles echt oke (ja) en ja ik merk ik ik krijg 

heel moeilijk dingen uit mij (ahja) das heel raar, das heel raar’ 

 

 

Bewerking op de Ander. 

 

Onderstaand citaat geeft aan hoe danser C haar eigen verwerkingsproces bij de 

Ander legt die dan mee verwerkt: 

 

‘op die manier wil ik mijn choreo moeilijker maken (hmm) ma gewoon 

zwaarder voor u lichaam (mhm) ma ni echt technischer ofzo (mhm) snapt 

ge (ja) en euhm zeker dan ja als ik zo dingen moet verwerken ofzo (mhm) 

ga ik da nog extra doen (ja?) ja das wel jammer voor mensen da mijn les 

volgen hahaha (hahaha) wajow want das ja, das gek want das echt iets 

persoonlijk (ja) ma ja nu besef ik ahja ma ik geef da eigenlijk aan andere 

mensen dus die moeten gewoon mee afzien me mij ofzo snapt ge (hmhm) 

das, das heel, een raar gegeven (hmm, mee afzien me u) ale ni mee afzien, 

mee processen ofzo of verwerken of (ahja) snapt ge omdat da mijn 

verwerking is (ja) en ik deel da me hun eigenlijk op die manier ale ik deel da 

ni persoonlijk (hmm) ma meer op die manier (mhm) en ze doen het toch 

altijd dus eigenlijk processen ze mee ofzo op één of andere manier (ja)’ 

 

 

 Muziek. 

 

Ook bij danser C speelt muziek een grote rol. Uit volgend fragment wordt duidelijk 

hoe de muziek het beginpunt is van een creatie. 
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‘ik heb altijd zo een lijst van van songs da ik wil gebruiken (ja?) en dan ga ik 

gewoon op mijn gevoel af (ahja) over over hoe dat de muziek mij beweegt 

of hoe da ik de muziek voel’ 

 

 

Raakt iets aan. 

 

De muziek vormt het startpunt doordat het iets aanraakt, een gevoel 

teweegbrengt. 

 

‘ik maak altij dansen op muziek die mij, die mij echt ik weet ni, raken is zo 

een stoem woord ma tis ni persé da ik emotioneel wordt van elke track 

waarop da ik dans ofzo (mhm) ma ja die mij een bepaald gevoel geven 

(mhm) en da maakt het voor mij aangenaam om daarop te dansen’ 

 

Creëren uit gevoel. 

 

Uit dit gevoel wordt er dan een choreografie gecreëerd, zoals duidelijk wordt uit 

volgend citaat: 

 

‘maja tis tis uit een gevoel ma tis ook uit uit, uit muziek ook vaak (ja?) snapt 

ge, tis een gevoel da uit muziek wordt gecreëerd dus (ahja) das gelijk da u 

muziek zo gaat (mhm) en da ge mee danst zo (ahja) bijvoorbeeld (ja) onder 

ander aleja onder andere (mhm)’ 

 

 

Danser D 

 

Onderstaande figuur (Figuur 8) geeft een schematische voorstelling van de thema’s 

en sub thema’s geïdentificeerd in de ervaring van danser D omtrent dans in zijn 

leven:  
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Dans in leven  
- Dans als job  

 Geen ontspanning meer  
 Financieel moeilijk  

- Plezier in dans 
- Verbondenheid door dans  
- Zich thuis voelen  
- Persoonlijkheid in dans  

 Respect 
 Steeds bijleren 
 Variatie in leven 

 
Wat zich niet stopt te creëren  

- Streven naar een stuk dat af is  
 Een stuk dat af is, is echt 

- Steeds beter worden  
- Zichzelf telkens opnieuw creëren 

 
Creatie vanuit muziek  

- Bewegingen die aansluiten bij de muziek  
- Gevoel vanuit muziek overbrengen in dans  

 
Eigenheid in dans 

- Betekenis gekoppeld aan beweging  
- Gevoel gekoppeld aan beweging  
- Eigen ervaring gekoppeld aan dans  
- Bewegingen zitten in lichaam 

 
Verhouding tot de Ander 

- Willen entertainen 
- Erkenning  
- Iets vertellen  

 
Dans als kunst  

- Kunst met eigen lichaam 
 

Figuur 8; Thema’s en sub thema’s in hoe danser D dans in zijn leven ervaart 

 

 

 Dans in leven. 

 

In dit thema worden enkele sub thema’s geclusterd die elk iets weergeven van de 

plaats die dans inneemt in het leven van danser D. Sub thema’s twee, drie en vier 
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geven tevens iets weer van wat dans geeft aan de danser. Uit sub thema vijf wordt 

dan weer duidelijk hoe bepaalde elementen die danser D toeschrijft aan zijn eigen 

persoonlijkheid, terugkomen in zijn dans.  

 

 

 Dans als job.  

 

Dit sub thema geeft weer dat dans in het leven van danser D een job betekent.   

  

‘Ja, en professioneel danser, wa houdt da juist in?  

U boterham verdienen met dansen alleen (mhm) en ja daarbij komt kijken, 

lesgeven (mhm) en dergelijke dus ‘ 

 

 Geen ontspanning meer. 

 

Doordat dans een job is geworden voor danser D biedt dit voor hem geen 

ontspanning meer. Dit wordt duidelijk uit volgend citaat: 

 

‘Euhm ik denk euh vooral in het begin was het iets waarin da ik mijzelf kon, 

een soort van ontspanning want (hmm) euhm nu heb ik da ook (mhm) ma 

dan me, me klimmen (hmm) nu ist, en dansen ik vind het nog steeds 

superleuk om te doen (mhm) ma tis een job geworden en soms heb ik een 

soort van ontspanning nodig waardoor, want als ik dans dan ben ik 

constant er nu mee bezig van oke het moet voor een show zijn (hmm) voor 

dit maar nu probeer ik ook af en toe is voor mezelf gewoon te gaan dansen 

ma dan is het ook om nog steeds mijn job eigenlijk beter te maken (mhm) 

waardoor ik daar veel te veel mee bezig ben’ 

 

 Financieel moeilijk. 

 

Uit volgend fragment wordt duidelijk dat het beoefenen van dans als job financiële 

moeilijkheden met zich meebrengt:  
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‘heel veel jobs voor de dansers zijn slecht betaald (mhm) en ergens moeten 

wij dan, als mensen die er zich professioneel mee bezig zijn daarmee een 

statement zetten van oke wij hebben euh, wij gaan ni werken voor zo weinig 

geld (mhm) want één wij riskeren injuries, wij, wij werken ook heel veel 

uur derachter, wij hebben onze opleidingen, onze zoveel uren workshops da 

wij hebben gevolgd, zo veel uur training (mhm) wa da veel meer is dan wa 

mensen soms denken en (ja) mensen betalen u me de gedachte van aah tis 

een hobby (ja) en ze moeten der ni van leven’ 

 

 

 Plezier in dans. 

 

Dans geeft plezier aan danser D, wat duidelijk wordt uit volgend citaat: 

 

‘ge volgt u eerste les en ge hebt een goeie vibe dan wordt ge daar wel in 

meegesleurd want ge wilt altijd meer van iets da goe is, als ge der happy van 

wordt (mhm) dan ga je da meer en meer en meer doen, een soort van, een 

soort van drugs (mhm) en da is juist hetzelfde bij mij ik wou meer en meer 

en meer en meer en meer shows en, ik deed mijn vierde vijfde zesde 

middelbaar denk ik (mhm) twintig uur dans in de week (ja) gewoon omda 

ik het zo leuk vond’ 

 

 

 Verbondenheid door dans. 

 

Uit volgend fragment wordt duidelijk hoe danser D zich verbonden kan voelen met 

anderen door dans in zijn leven: 

 

‘ik leer ook weer altijd nieuwe mensen kennen, ik vind, tis ook ne goeie 

omgeving om mensen te leren kennen, tis nog altijd belangrijker om echt 

sociaal contact te hebben me iemand (mhm) ale in real life dan op Facebook 

en dinge en da ge daar ook gewoon graag buiten ben, graag dans, ge leert 
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nieuwe mensen kenne, ge zijt ermee bezig, mensen doen da ook, ge hebt een 

gemeenschappelijke interesse (mhm) dus dan kunt ge al gemakkelijker 

praten (mhm)’ 

 

 

 Zich thuis voelen.  

 

De eerste twee fragmenten geven iets weer van een niet willen thuis zijn. Deze 

worden aangevuld met een derde fragment dat gaat over hoe danser D zich thuis 

voelt in dans en muziek.   

 

‘ik wou ni thuis zitten, ik wou gewoon altijd da doen (mhm) wie wilt er nu 

thuis zitten als ge gewoon me vrienden kunt gaan dansen’ 

 

‘ge gaat ook geen opdracht opzeggen want het is zo leuk heh (ja ja) dusja 

(oke) anders zit ge gewoon thuis’ 

 

‘als ge uzelf herkent in, in de muziek (mhm) euhm in wa da, waarover da de 

zanger over bezig is want ik denk ook da de meeste zangers (mhm) euhm 

muziek maken met een reden (ja) me, me ook een gevoel van hun (mhm) 

en dan denk ik wel da ge bij sommige stukken inderdaad iets hebt van ahja 

ik snap wat da die bedoelt (hmm) en dan heb ja die energie (mhm), dus die 

feeling da je dan overbrengt in de dans euhm en v, ik denk dan ook vooral 

een emotie (mhm) en da je u daar sneller in kunt thuis voelen dan (hmm)’ 

 

 

 Persoonlijkheid in dans.  

 

Dit sub thema geeft weer hoe bepaalde elementen die danser D belangrijk vindt als 

persoon, terugkomen in zijn dans. 
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 Respect. 

 

Een eerste element is het belang van wederzijds respect. 

 

‘Euhm voor mij is da belangrijk gewoon ne goeie vibe is da de leerlingen 

open zijn da ze durven ook zich open te stellen in de les (mhm) euhm en da 

we een wederzijds respect hebben naar elkaar toe denk ik […] bij mij, ja da 

respect is altijd iets geweest dak, wa dak van iedereen wel voel en wa da ik 

ook geef aan iedereen, ik denk met de mensen da ik omga (mhm) die 

hebben altijd wel respect voor elkaar (ahja) ik denk da, ik denk da ik zo ook 

op basis van da mijn vriendenkring eigenlijk een beetje heb uitgebreid (ja?) 

ja ik denk, als ge geen respect hebt dat da een beetje moeilijk is om dan een 

relatie op te bouwen’ 

 

Steeds bijleren. 

 

Danser D vertelt hoe hij het leuk vindt om steeds bij te leren, dit wordt tevens 

weerspiegeld in zijn ervaring van dans. 

 

‘ja ik denk dat da gewoon belangrijk is als als, ik denk da ik da bij alles in het 

leven doe, wil ik gewoon meer leren en meer te weten komen, das ni alleen 

me dans, das bij alles zo (mhm ja) wa zou een mens zijn zonder da ge leert 

ja (ja) ik vind leren leuk (ja?) ja maja ni op school leren heh ik leer op mijn 

eigen manier […] het is gewoon belangrijk als persoon voor mijzelf (mhm) 

ma in het dansen zeker ook ja (ja)’  

 

Variatie in leven.  

 

Het steeds willen bijleren, hangt samen met de wens naar variatie in het leven. Dit 

komt tevens terug in het dansen bij danser D. 

 



Alors on danse. Dans als sinthoom, le corps parlant. 

Fran De Cuyper Masterproef II 2016-2017  98 

‘ma ik ben ook iemand die een beetje graag van alles wa heeft en ik denk da 

ge da zowel in mijn leven ziet als (mhm) in mijn choreo’s’ 

 

  

 Wat zich niet stopt te creëren.  

 

Dit thema bestaat uit enkele sub thema’s die iets weergeven van de motivatie tot 

creëren, een motivatie die voorkomt uit een onmogelijkheid. 

 

 

 Streven naar een stuk dat af is. 

 

Volgend fragment geeft weer hoe danser D streeft naar een stuk dat af. Ergens 

geeft hij zelf aan dat dit een onmogelijkheid is maar toch gaat het zoeken door. Ook 

wordt duidelijk dat hij moeilijk kan uitleggen hoe zo een stuk er zou uitzien. 

 

ik kan ni, ik kan ni zeggen dat er ooit een stuk is geweest dak echt zo, wel 

een aantal da beter zijn ma nooit een stuk dak zeg van ah das helemaal af 

hoeda ik het wil (hmm) nee da ni (nee?) nee dus ik denk da ge als, ale ik 

ben dan toch zo een beetje perfectionist en perfectie bestaat ni heh (mhm) 

dus dan kunt ge blijven zoeken en die ervaring heb ik dus nog ni gehad (dat 

het helemaal af is?) ja dak, dak weet van ja oke dit is het, hier moet ik niet 

meer aan knutselen (mhm) […] als ik da ooit zou tegenkomen dan ga ik, 

denk ik da ik da direct zou weten (ja?) van oke da is het en da kan ni beter 

ma da ga ni (nee?) het is nooit perfect, het kan goed zijn (mhm) ma ni 

perfect’ 

 

Een stuk dat af is, is echt. 

 

Uit dit citaat wordt duidelijk hoe een stuk dat af is, een stuk zou zijn dat echt is: 
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‘Euh de laatste tijd doe ik (mhm), ben ik meer echt bezig me freestyle alleen 

ook (ja?) ja euhm het is, om het echt te maken (mhm) is het goe om te 

freestylen denk ik, dus da ge ni te veel aant denken zijt over wa moet ik 

hierop doen en hoe moet het passen, anders wordt het te gemaakt […] 

Om het echt te maken, wa is da voor u, echt?  

Euh da alles samenhangt (hmm) zo da ik daarjuist zei dat de muziek, dat de 

emotie van de muziek en de emotie van u en de emotie van de dans, dat da 

allemaal samenkomt (hmm ja) ja  

En als da allemaal samenkomt euh wa ervaart ge daarbij?  

Euhm dan is het gewoon een stuk da af is’ 

 

 

 Steeds beter worden. 

 

Een creatie willen maken dat af is, lijkt de danser ook te motiveren om steeds beter 

te worden. Ook dit is een proces dat nooit stopt. 

 

‘tis eigenlijk gewoon een zoektocht om zoveel mogelijk mensen, stijlen, 

dingen te leren, kennen (mhm) om uzelf beter en beter, om uzelf te 

ontwikkelen (ja) en nu ben ik nog steeds da aant doen, ik ben nog steeds 

lessen aant volgen, nog steeds me nieuwe mensen aant werken, nog steeds 

audities aant doen voor nieuwe dingen (mhm) dus da proces stopt nooit’ 

 

 

 Zichzelf telkens opnieuw creëren. 

 

Naast het willen creëren van een stuk dat af is, geeft de danser ook aan zichzelf 

steeds opnieuw te maken om zo tot een steeds betere versie van zichzelf te komen. 

Ook dit lijkt een onophoudelijk proces. 

 

‘wie da ik nu ben is het proces van wie da ik elke keer heb zitten maken ale 

zitten aan toevoegen met de, alle ingrediënten van alle andere leerkrachten 
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die ik heb gehad (mhm) en dan mijn dingen erbij en dan kreeg ik weer een 

betere versie van mijzelf’ 

  

 

Creatie vanuit muziek. 

 

Volgend fragment toont aan dat muziek een belangrijke rol heeft in het 

creatieproces: 

 

‘Euh ja vaak als ik, als ik iets maak (ja) dat dan vooral bij mijn iets hogere 

levels ale bij de mensen die al ervaring hebben dan ga ik meer passen gaan 

maken die te maken hebben met de muziek (hmm) en die daarop, die 

daarin meespelen met de muziek’ 

 

 

Bewegingen die aansluiten bij de muziek. 

 

Dit citaat toont aan dat bewegingen afhangen van de muziek waarop er wordt 

gedanst: 

 

‘euhm da u bewegingen vaak een beetje samenlopen met de muziek en da je 

bij muziek die veel op elkaar lijkt dezelfde, vaak dezelfde bewegingen ga 

krijgen (mhm) en bij experimenteel is het soms zo dat de muziek helemaal 

anders is (ja) heel onverwacht, heel speciaal, dan krijg je dingen da je ook 

nog ni gezien hebt op dans’ 

 

 

Gevoel vanuit muziek overbrengen in dans. 

 

Muziek kan ook een gevoel teweegbrengen van waaruit er dan wordt 

gechoreografeerd, zoals in dit fragment wordt aangegeven: 
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‘ik ga altijd sowieso choreograferen op euh, op muziek da, waarop da ik iets 

voel (ahja) waarop da ik euh ja, ik moet het sowieso voelen anders kan ik, 

vind ik da ik het zelf ni kan overbrengen’ 

 

 

Eigenheid in dans. 

 

Dit thema handelt over de eigenheid die danser D in zijn dans legt, wat duidelijk 

wordt uit onderstaand fragment. Dit kan worden onderverdeeld in enkele sub 

thema’s die hieronder worden beschreven en elk iets aangeven van deze 

eigenheid. 

 

‘jaa ge moet der altijd wel iets inleggen van uzelf en tis ni persé da ik bij één 

stuk euhm heel veel van mezelf geef (mhm) maar er zijn heel veel details in 

de dingen da ik, in mijn opgroei of educatie dervan (mhm) da zij mij hebben 

geleerd van oké gij moet ook hier doe je u ding ermee of zo kun je het wa 

meer van u maken of me freestyles ook da ze u guidelines geven ma dan da 

ge uzelf daar inbrengt’ 

 

 

Betekenis gekoppeld aan beweging.  

 

Uit dit citaat wordt duidelijk hoe een beweging een betekenis kan hebben voor 

danser D.  

 

‘Euhm ja voor mij, elke pas heeft een andere, ik noem da energie e ik ga da 

altijd zeggen hah (mhm heh) euhm heeft een andere betekenis en komt 

vanuit een andere gedachte’ 
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Gevoel gekoppeld aan beweging. 

 

Ook zijn bewegingen soms gekoppeld aan een gevoel, wat duidelijk wordt uit wat 

hier wordt beschreven: 

 

‘ge hebt sowieso bewegingen da ge, iedereen associeert met een bepaald 

gevoel (mhm) en ik vind dan ook da ge da zo moet gebr, da ge die beweging, 

een bepaalde beweging zo moet gebruiken (mhm) ma dan kunt ge ook 

omgekeerd te werk gaan en vanuit een gevoel naar een beweging op zoek 

gaan die daarmee te maken heeft ale die daarbij hoort’ 

 

 

Eigen ervaring gekoppeld aan dans. 

 

Uit deze twee fragmenten wordt duidelijk dat danser D zijn eigen levenservaringen 

soms kan linken aan bepaalde choreografieën. Tegelijkertijd geeft hij echter aan 

zijn dans en privé gescheiden te houden. Toch wordt duidelijk dat deze scheiding 

moeilijk houdbaar is, gevoelens van zijn privé sijpelen door in zijn dans. 

 

‘ik denk bij sommige stukken kunt ge wel euhm gaan linken met een 

ervaring, uit u, uit u leven’ 

 

‘ik denk da ik ergens euhm gewoon voor mijzelf mijn dansen en mijn privé 

een beetje gescheiden hou (mhm) euhm da ik wel de gevoelens gebruik ma 

da ik nooit echt mijn gevoelens ga gebruiken voor 100 procent van wa da ik, 

of vanuit een event da voor mij gebeurd is (mhm) denk ik’ 

 

 

Bewegingen zitten in lichaam. 

 

Met dit sub thema wordt aangetoond hoe bewegingen eigen kunnen worden 

gemaakt, waardoor ze mee de eigenheid vormgeven. 
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‘ik denk sowieso da op een bepaald moment ge der ni meer moogt over 

nadenken (mhm) anders ziet ge da (ahja) aan de persoon, als ze er te hard 

mee bezig zijn, natuurlijk in het begin moet da ma dan op den duur zit da in 

u lichaam en dan hoef je daar ni meer over na te denken’ 

 

 

 Verhouding tot de Ander. 

 

Dit thema handelt over wat danser D ervaart wanneer hij optreedt voor een 

publiek. Deze ervaring wordt vooral beschreven vanuit een verhouding tot de 

mensen die komen kijken wat duidelijk wordt uit volgende sub thema’s. 

 

 

Willen entertainen. 

 

Uit dit citaat wordt duidelijk dat danser D mensen wil entertainen wanneer hij 

optreedt: 

 

‘ik denk da da het doel is van bijna elke show, mensen te entertainen, te 

zorgen da ze een goeie moment hebben’ 

 

 

Erkenning. 

 

Dit fragment toont aan hoe danser D een erkenning lijkt na te streven door aan 

anderen te tonen waaraan hij al zolang heeft gewerkt: 

 

‘Ik ben, ik ben nu efkes zelf aant zoeken waarom da ik da zo leuk vind 

(mhm) ale ik denk voor dezelfde reden da iedereen eigenlijk tegenwoordig 

bezig is met zichzelf te showen, ofda het nu op social media is of ni ma 

(mhm) bij mij is da dan denk ik op podium en, op podium kun je laten zien 

waaraan da je al zo lang hebt gewerkt (hmm)’ 
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Iets vertellen. 

 

Ook wil danser D iets vertellen aan mensen waarbij hij dans beschrijft als een 

communicatievorm:  

 

‘iedereen heeft wel denk ik een goeie bodylanguage communication (mhm) 

en waarda da, da ge die taal eigenlijk gebruikt in u bewegingen (mhm)  

En en ziet ge da echt als een soort taal euh?  

Het is, het is zeker een soort communicatie tussen u en het publiek (mhm) 

want gij zijt iets aant vertellen eigenlijk (mhm) en zij moeten da lezen of 

begrijpen dus ja tis sowieso een communicatie’ 

 

 

 Dans als kunst. 

 

Met dit thema wordt aangetoond dat dans voor danser D een kunst is. Dit wordt 

duidelijk uit volgend fragment: 

 

‘Ja euh ik denk da dansen op de eerste plaats een eeuhm, een kunst is 

(mhm) daarna hebt ge een sport, het is een sport voor mij, tis ja tis hmm ik 

denk een kunst da da het best eigenlijk beschrijft van wa da het is voor mij 

(mhm) om het echt in één woord te doen dan is het echt gewoon kunst 

(mhm) en ik vind da voor mij belangrijk om om me kunst bezig te  zijn’ 

  

 

Kunst met eigen lichaam. 

 

Dans is een kunst voor danser D, dit vult hij verder aan door te stellen dat het een 

kunst is met het eigen lichaam waardoor het één van de mooiste kunstvormen is. 

 

‘het is, ik denk voor mij één van de mooiste vormen van kunst (mhm) omda 

het me u eigen lichaam is (hmm) ge, ge evolueert alleen maar u eigen 
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lichaam en geest (mhm) waardoor da het echt gewoon een heel mooie 

vorm van kunst is’ 

 

 

Danser E 

 

Onderstaande figuur (Figuur 9) geeft een schematische voorstelling weer van de 

thema’s en sub thema’s geïdentificeerd in de ervaring van danser E omtrent dans 

in zijn leven. 

 

 

Dans als job  
- Eigen ding  

 Beter worden om het te bereiken  
 Artistieke projecten 
 Maatschappelijk engagement  

- Financieel moeilijk  
 
Dans is wie hij is  

- Dans als manier van leven  
- Dans als religie  
- Dans als redding  
- Vond identiteit in dans  

 Acceptatie  
 Deel uitmaken van iets  
 Verbondenheid  

- Persoonlijkheid in dans  
 
Verzet tegen maatschappij als kooi  

- Escapisme  
- Vrijheid  

 Fantasie  
 Meditatie  

- Dans is iets van hem dat niemand kan afpakken  
 Uitlaatklep  

 
Dans als taal  

- Eigen lichaamstaal  
 Terugkomende bewegingen  
 Bewegingen die iets losmaken  
 Bewegingen worden mechanisch  
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- Een verhaal vertellen  
 Iets teweegbrengen bij mensen  
 Creatie uit wat hij meemaakte  

 
Dans is nodig  

- Onbekende kracht  
 
De kracht van muziek  

- Muziek gekoppeld aan gevoel 
 

Figuur 9; Thema’s en sub thema’s in hoe danser E dans in zijn leven ervaart 

 

 

 Dans als job.  

 

Een eerste thema te onderscheiden bij danser E, is dat hij dans als een job 

beschrijft. De sub thema’s die hieronder worden geplaatst geven iets weer van wat 

deze job precies inhoudt. 

 

 ‘mijn job is dansen’ 

 

 

 Eigen ding. 

 

Danser E wil met dans zijn eigen ding doen. Dit houdt vooral verband met de 

jobinhoud die hij wil bekomen.  

 

‘ik ben nu 25 en ik wil gewoon echt mijn eigen ding gaan doen en da is wel 

aant lukken’ 

 

Beter worden om het te bereiken. 

 

In dit fragment geeft de danser aan hoe hij individueel zichzelf wil verbeteren als 

danser om zo zijn eigen ding te kunnen doen: 
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‘individueel onze cv aanvullen, aanvullen, aanvullen (ja) euh geboekt 

worden bijvoorbeeld in andere landen voor workshop te geven of voor een 

show te komen doen of dit of dat (mhm) en dan zo u, u budget opbouwen 

totda ge echt zo u eigen dinges kunt gaan organiseren’ 

 

Artistieke projecten. 

 

Danser E heeft sinds kort een vzw opgericht, samen met enkele andere dansers. 

Hiermee kunnen ze hun eigen ding doen, wat inhoudt dat ze artistieke projecten 

kunnen uitvoeren. 

 

‘En wa is da juist euh u eigen ding?  

Ja zoals de vzw nu (mhm) dus me die vzw euh kunnen wij nu ook subsidie 

gaan aanvragen voor ons eigen projecten’ 

 

 Maatschappelijk engagement. 

  

Ook wil danser E maatschappelijk dingen naar voor brengen waarbij hij een soort 

stem kan zijn voor zijn generatie.  

 

‘dan kunt ge maatschappelijke dingen gaan naar voor brengen (ja), ik schrijf 

een stuk over financiën in België whatever (mhm) oke ik ga da abstract 

uitbeelden me dans of ik ga da letterlijk uitbeelden me dans en woord op 

podium en ik ga mensen uitnodigen en laten komen zien en, of ik ga een 

theaterstuk maken en ik laat da zo zien […] en ook voor mijn generatie of 

voor mijn entourage of mij kringen waar ik in zit is da dikwijls een stem 

voor hun van ja da voelen wij ook’ 
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 Financieel moeilijk. 

 

Dit sub thema geeft weer dat het beoefenen van dans als job, financiële 

moeilijkheden met zich meebrengt. 

 

‘daarmee zijn er ook al veel goeie dansers of goeie artiesten gewoon gestopt 

me hun ding of kunnen ze het ni meer doen omda het gewoon ni, het ga 

gewoon ni, want wij blijven altij zeggen tis ni voor tgeld maja als ge geen 

geld hebt kunt ge nie ademen dus (mhm) dan kunt ge ook ni meer gaan 

dansen (ja) of whatever, en das ook één van de redenen, ik heb het ale ik 

heb het al heel moeilijk gehad, financieel (mhm) dus euh en das nu veel 

beter, heel veel beter (hmm) euh maar euh das ook één van de redenen alé 

als ge zo ver ga om toch u ding te kunnen doen dan stopt ge gewoon ni 

meer’ 

 

 

 Dans is wie hij is.  

 

Naast dans als job, beschrijft de danser dans ook als wie hij is. De sub thema’s van 

dit thema differentiëren deze stelling verder. 

 

‘da ga verder dan passie eigenlijk, das echt zo wie ik ben (verder dan 

passie?) ja (ah) das beyond passion das (hmm) das das wie, das hoe ik ben 

(mhm), das wie ik ben’ 

 

 

 Dans als manier van leven. 

 

Dans is voor danser E een manier van leven, zoals wordt verduidelijkt in volgend 

citaat: 
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‘das een manier van leven (hmm) das een manier van ja das echt een 

manier van leven, dansen, (mhm) voor mij toch (ja) euhm ja ik zeg altijd ik 

ga danser to, dansend door het leven ikke’ 

 

 

 Dans als religie. 

 

Ook beschrijft de danser dans als een religie: 

 

‘dansen, das euh onbeschrijfelijk, das religie, zo is da (mhm) das bidden, 

mediteren, das mijn religie eigenlijk (hmm) daar geloof ik in’ 

 

 

 Dans als redding. 

 

In volgend fragment beschrijft de danser dans als zijn redding, het heeft hem alles 

gebracht:  

 

‘ik heb alles kunnen ale alles, het meeste red ik me dansen in mijn leven 

(hmm) als, op vlak van survival, dans, op vlak van genot, plezier, geluk, 

dans, da heeft mij, da heeft mij alles gebracht (mhm) wa ik nu heb, samen 

met de, me wa ik al had natuurlijk (mhm) euhm ja alles euh (mhm)’ 

 

 

Vond identiteit in dans. 

 

Dat dans door danser E wordt beschreven als wie hij is, lijkt ook samen te hangen 

met een identiteitscrisis die de danser beschrijft en waarbij hij dans vond als een 

oplossing. Op dat moment vervulde dans enkele functies die bijdroegen aan zijn 

identiteitsgevoel. Dit wordt verduidelijkt in de onderstaande fragmenten. 

 



Alors on danse. Dans als sinthoom, le corps parlant. 

Fran De Cuyper Masterproef II 2016-2017  110 

‘euhm en op mijn 17 18 jaar begon ik zo wa, omda ik euh ja omda ik zowa 

deels blank en deels zwart werd opgevoed (mhm) begon ik zo wa mijn 

identiteit te zoeken euh in XXXXXX (mhm) euh en euh ik geraakte daar 

zowa bevriend me ale me mensen zo wa rondhangen en op straat hangen en 

euh (mhm) chillen chillen chillen tot da ik euh mijn euh mijn neef 

uiteindelijk heb ontmoet die in XXXXXXX woonde (hmm) euh das van mijn 

Afrikaanse kant dan (mhm) euh halfbloed en euhm der waren gratis lessen 

van XXXXXXX (ja) en wij dachten kom we gaan is ni meer hangen we gaan 

gewoon is kijken wa da da is (mhm) en da waren gratis danslessen da 

werden gegeven door XXX, XXXXXXXX, (mhm) euhm das ook de oprichtster 

van euh XXXXXXX (mhm) en euhm zij zorgde voor gratis lessen om de 

jongeren zo iets te geven da ze ni op straat zouden moeten hangen en dit en 

dat (mhm) en da was eigenlijk het eerste jaar voor ons bij XXXXXXX en dan 

zijn we daar altij blijven naartoe gaan’ 

 

Acceptatie. 

 

Danser E had het gevoel geaccepteerd te worden in de danswereld, hij moest er 

niets bewijzen.  

 

‘da was zo wa identi, identiteitscrisis (mhm) en ge begint te zoeken en 

natuurlijk de mentaliteit in de stad is anders dan in een dorp ofzo (mhm) 

dus ge begint van alle dingen te proberen om erbij te horen of euh ja om 

cool over te komen of om om geapprecieerd te worden of whatever (mhm) 

en da was dikwijl, da ging dikwijls de verkeerde kant uit, vant school 

wegblijven, mensen lastig vallen, ja van alle andere dinges nog (mhm) en 

euhm da dansen, da was iets, ik kwam binnen in die ruimte en iedereen was 

elkaar gewend (hmm) da was nieuw enzo en uhum ma twas ni van ik heb 

hier iets te bewijzen of whatever (hmm) of ge, ge werd geaccepteerd’ 
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 Deel uitmaken van iets.  

 

Door dans kan de danser deel uitmaken van iets, hij deelt iets met anderen.  

 

‘me een community da ge zoiets hebt van kijk wij hebben al, wij delen 

allemaal hetzelfde’ 

 

 Verbondenheid. 

 

Dit fragment geeft weer hoe de danser zich verbonden kan voelen met anderen 

door dans en hoe deze ervaring ervoor zorgde dat hij een plaats vond voor zichzelf. 

 

‘das een multiculturele euh samenkomst waar iedereen gewoon één ding 

deelde, en da was dans en muziek (mhm) en en da was gewoon, das 

prachtig om te zien, da trok ons altijd terug en terug’ 

 

 

 Persoonlijkheid in dans. 

 

Uit dit sub thema wordt duidelijk dat de danser zijn eigen persoonlijkheid ook kan 

uiten in zijn dans: 

 

‘en iedereen heeft een andere stem, iedereen ziet er anders uit, iedereen 

loopt anders, ieder heeft een andere houding, iedereen heeft een ander 

karakter (mhm), das ook me dansen zo en da uit gij ook zo op die manier’ 

 

 

Verzet tegen maatschappij als kooi. 

 

Met dit thema wordt aangegeven dat danser E dans ervaart als een verzet tegen 

een onderdrukkende maatschappij. Hoe dit verzet te begrijpen, wordt 
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verduidelijkt in onderstaande sub thema’s. Dit fragment geeft weer hoe de danser 

de maatschappij ervaart: 

 

‘das ni de cage waarin wij leven, maar ik, ik klink nu heel extreem ma 

(mhm) als we echt echt diep gaan snapt e, snapt ge ze maken mensen heel 

kwetsbaar gewoon (hmm) als gij, das, das heel simpel e maar het, het is, ik 

kan ni zeggen da het systeem helemaal slecht is want (mhm) da maakt wel 

dat er nu, da wij nu kunnen leven, maar het systeem is ook, fucked tegelijk 

ook wel alles op (mhm), global warming blablablabla, ik ben heel ver aant 

gaan (mhm) ma, het systeem was was goe ma da zorgt er nu ook wel voor 

da het slecht ga met de wereld (mhm) en ze maken mensen kwetsbaar’ 

 

 

Escapisme. 

 

Uit volgend fragment wordt duidelijk hoe de danser kan ontsnappen aan de ‘kooi’ 

van de maatschappij door dans: 

 

‘bij mij, mijn dans en dan nog is in combinatie me muziek das voor mij effe 

van de wereld zijn (hmm) snapt ge, das gewoon effe, fuck de realiteit efkes 

en ik ik kan nu mijn ding doen, niemand, zelfs geen Bart De Wever kan da 

van mij afpakken’ 

 

 

Vrijheid. 

 

Onderstaand citaat geeft weer dat danser E zijn vrijheid vindt in dans. Deze 

ervaring kan worden onderverdeeld in twee elementen die hieronder worden 

weergegeven. 

 

‘maar dansen, als gij ni in groepsverband danst van gij moet deze 

choreografie zo doen en zo doen (mhm) maar gij danst echt me vrij en 
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theater en gij kunt u eigen in u lichaamstaal gaan zoeken dan, dan voelt gij 

echt van oké dees is iets wa veel mensen ni hebben ma ik kan dees gewoon 

doen, das mijn freedom’ 

 

Fantasie. 

 

Een eerste vorm van vrijheid dat kan worden geïdentificeerd is de mogelijkheid 

zijn fantasie te beleven in dans. 

 

‘ma echt pff ja ge kunt zo ver gaan in dans, das ni normaal (mhm) den ene 

keer zijt gij ne pokemon, den andere keer zijt gij echt ne mens da dinges 

meemaakt, den andere keer zijt gij een dier, den andere keer zijt gij een 

zwevend papierke, ge kunt zo ver gaan me verschillende, in u fantasie kunt 

gij doen wa gij wilt’ 

 

Meditatie. 

 

Een andere vorm van vrijheid die de danser aangeeft, is een meditatie gevoel 

waarbij het hoofd leeg is. 

 

‘of soms leeg hoofd, soms is da een vorm van meditatie (hmm) da ook, ge 

moet ni altijd aan iets denken (mhm) soms danst gij voor gij aant denken 

zijt’ 

 

 

Dans is iets van hem dat niemand kan afpakken. 

 

Dit sub thema geeft aan dat danser E dans beschouwt als iets van hem wat 

niemand hem kan afpakken. Dit lijkt tevens verband te houden met de afzet tegen 

de maatschappij. 
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‘en der is niemand zoals, ik heb da al duizend keer gezegd e, ge kunt da ni 

van mij wegnemen (mhm) das mijn ding’ 

 

Uitlaatklep. 

 

Dans is iets van hem waarbij het een uitlaatklep voor hem betekent. Hij kan er iets 

in kwijt wat hij nergens anders kwijt kan. Dit wordt duidelijk uit volgend fragment: 

 

‘ik heb in da dansen mijn uitlaatklep gevonden omda ik kon daar iets in 

kwijt wa ik nergens, in welke context dan ook in de wereld, kwijt kan 

(hmm) das waarom ik nog steeds dans omda ik kan euhm, ik ben een 

freestyle-danser, ik dans ook wel veel choreo ja voor opdracht uiteraard en 

dit en dat ma (mhm) mijn ding is vooral freestyle (mhm) en dat is echt mijn 

vrijheid, waar, waarin ik mijn eigen kan euh expressen gewoon zonder da 

iemand er iets van kan zeggen (hmm), ik kan gewoon muziek opleggen of 

geen muziek opleggen en beginnen dansen (mhm) en ik kan eender welk 

karakter aannemen, eender welke frustratie kwijt, eender welk goei gevoel 

kwijt (mhm) hoe da ik da ook wil, me mijn lichaamstaal (mhm) en da is iets 

da niemand van mij kan afpakken (mhm) dus zelfs als ik een been zou 

breken zou ik mentaal of op één been zelfs nog mij zodanig kunnen 

expressen waar (mhm) niemand aankan, da is iets van mij en daarom is da 

zo fantastisch’ 

 

 

Dans als taal. 

 

De danser benoemt dans als een taal wat duidelijk wordt uit onderstaand 

fragment. Hij heeft het ook over dans als lichaamstaal waarmee een verhaal kan 

verteld worden. Dit wordt weergegeven in de twee sub thema’s van dit thema. 

 

‘dansen is een levenswijze, das echt euh een andere foreign language da ge 

spreekt’ 



Alors on danse. Dans als sinthoom, le corps parlant. 

Fran De Cuyper Masterproef II 2016-2017  115 

Eigen lichaamstaal. 

 

Dit sub thema geeft weer dat danser E dans beschouwt als een lichaamstaal. Hij 

geeft aan te kunnen spreken met zijn lichaam waarbij er lichamelijke ervaringen 

optreden. Dit wordt duidelijk uit volgend fragment: 

 

‘ik kan spreken me mijn lichaam, mensen moeten mij ni verstaan of mensen 

kunnen mij verstaan maar das gewoon iets, ik weet wat er hier gebeurt als 

ik dans (wijst naar borstkas) (mhm) of en wat er hier gebeurt als ik dans 

(wijst naar hoofd)’ 

 

Terugkomende bewegingen. 

 

Danser E beschrijft in volgend fragment hoe zijn eigen lichaamstaal verband houdt 

met terugkomende bewegingen of een bepaalde manier van bewegen. Hij maakt 

hier tevens de link met dingen die hem bezig houden in zijn leven. 

 

‘en gaat ge zoeken van hoe beweeg ik graag, wa, op wa val ik altijd terug, wa 

houdt mij bezig in mijn leven, wa, waarom doe ik altijd deze beweging terug 

(mhm), misschien moet ik daar mijn eigen in gaan verdiepen in die 

bewegingen of waarom da ik zo golvend wil bewegen’ 

 

Bewegingen die iets losmaken. 

 

In volgend fragment geeft de danser aan dat bepaalde bewegingen iets emotioneel 

kunnen losmaken. Deze bewegingen zijn singulier bepaald waardoor deze ook deel 

uitmaken van een eigen lichaamstaal.  

 

‘door bepaalde bewegingen, of bepaalde dingen da ge hoort of draaiingen in 

u lichaam (mhm) da da emotio, da da een emotionele waarde kan hebben 

(hmm), iets van vroeger, da da dingen kan loskoppelen in u lichaam of in u 

mind van, soms danst iemand en die begint te huilen of soms danst iemand 
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en die die is super gelukkig en (mhm) das ja, ik weet ni hoe da da juist 

werkt, das wetenschappelijk bewezen dat der zo bepaalde draaiingen of 

dingen in het lichaam kunnen gebeuren als ge danst of als ge iets anders doe 

(mhm) da zo diep ga da ge, da ge daar gelukkig van wordt of da ge zo fjoew, 

ja da da een ontlading is (mhm) en das voor, bij mij is da vooral ontlading’ 

 

Bewegingen worden mechanisch. 

 

Met dit citaat wordt duidelijk hoe bepaalde bewegingen kunnen worden eigen 

gemaakt zodat ze mechanisch worden. Op deze manier wordt de lichaamstaal dan 

uitgebreid. 

 

‘der zijn altij fundamenten van iets (mhm) als gij die controleert en gij 

maakt die mechanisch, ge hebt drie bewegingen da gij, van hiphop, da gij 

herhaalt da da in u lichaam zit’ 

 

 

Een verhaal vertellen. 

 

Danser E geeft ook aan een verhaal te vertellen aan mensen gebruikmakend van 

dans als taal. 

 

‘zo kunt gij iets gaan vertellen, kunt gij een verhaal gaan vertellen (mhm) en 

da verhaal gaan mensen altijd begrijpen omda gij de juiste fundamenten 

derin legt (mhm) snapt ge, ge hebt hoofdstukken in een verhaal en gij legt 

de juiste hoofdstukken en gij laat da verhaal, mensen kunnen da meevolgen 

(mhm) op hun manier e’ 

 

Iets teweegbrengen bij mensen. 

 

Met dit verhaal wordt er dan iets teweeggebracht bij mensen waarvoor deze 

achteraf dankbaar zijn. 
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‘da maakt mensen ook op één of andere manier gelukkig, ik heb al veel 

gehad da mensen echt dank u kwamen zeggen voor ne show of simpel als ge 

op straat danst of whatever (mhm), voor de lol me een paar vrienden 

(mhm) da mensen komen zeggen dank u, wouw, das echt prachtig, da 

maakt soms mensen hun dag gewoon (mhm), das ni normaal, die musical 

van XXXXXXXXX, ik was een tapijtje (mhm) en er waren zoveel kinderen die 

zo ja, ge hebt gewoon die hunnen dag gemaakt of gewoon die, da blijft zo 

effe voor hun, das iets klein e (mhm), maar da doe veel me ne mens (mhm) 

das ni iets da ge voelt van, wete een performance das zo, da voelt effe goe en 

euh oké that’s it, das iets anders da ge een job krijgt van iemand of een auto 

krijgt van iemand of whatever (mhm) maar da doe ook wel iets me mensen’ 

 

Creatie uit wat hij meemaakte. 

 

Het verhaal dat danser E wil vertellen lijkt te gaan over dingen die hij zelf heeft 

meegemaakt. 

 

‘als ik in mijzelf ga zoeken, int begin (mhm) ja hoe moet ik da uitleggen 

jong, in mijn eigen, nu zoek ik meer van wa heb ik meegemaakt en wa wil ik 

tonen’ 

 

 

Dans is nodig. 

 

Dat er zoveel mensen dansen in de wereld en dat dans al eeuwenlang bestaat, 

bewijst voor danser E dat dans nodig is in de wereld. 

 

‘miljoenen, miljarden mensen dansen snapt ge (mhm) en das, das, da is het 

ding voor mij, daarom is da een uitlaatklep (mhm) da bewijst da da ook 

nodig is in de wereld, mensen, al doede gij gewoon da op een, op een festival 

me een pintje in u hand (hmm), ge zijt aant dansen (mhm) en da bewijst da 

da nodig is in de wereld (ja) het zou maar erg zijn als da weg, wegvalt’ 
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Onbekende kracht. 

 

Danser E schrijft een onbekende kracht toe aan dans. Dit sub thema werd onder 

het thema ‘dans is nodig’ geplaatst omdat het deze onbekende kracht lijkt te zijn 

dat dans nodig maakt. 

 

‘ook tussen, tussen dansers das iets onbekend, iemand da, iets da niemand 

kan aanraken van u, das echt euh (mhm)’ 

 

‘echt hehe ja ik kan da echt ni beschrijven’ 

 

 

De kracht van muziek. 

 

Danser E schrijft een groot belang toe aan muziek, wat duidelijk wordt uit 

onderstaand fragment.  

 

‘da laat andere mensen op een manier voelen, da heeft een bepaalde kracht 

wa da wij ni, da de mens gewoon ni ga begrijpen (hmm) denk ik, nooit echt 

ga begrijpen of kunnen uitleggen (hmm) ma da voelt toch zodanig goe ja ge, 

gij luistert zelf ook muziek (mhm) voor een bepaalde reden (mhm) en tis 

da eigenlijk gewoon, da da voor mij doe (ja) ik kan ni meer zonder’ 

 

 

Muziek gekoppeld aan gevoel. 

 

Uit volgend citaat wordt tevens duidelijk dat muziek gekoppeld wordt aan een 

gevoel. 

 

‘een bepaald liedje da ge naar voor wilt brengen (mhm), een bepaald euh 

nummer da bij u gevoel past’ 
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Bespreking en Conclusie 

 

In dit deel wordt het psychoanalytische denkkader gekoppeld aan de resultaten. Er 

wordt een interpretatie gemaakt van de betekenis van de eerder beschreven 

thema’s. Elke danser wordt eerst individueel besproken waarna er wordt 

overgegaan tot een overkoepelende bespreking.  

 

Voor danser A is dans zijn leven, dat hij een dergelijk belang toekent aan dans is op 

zich weinig verrassend, aangezien de participant hierop werd geselecteerd. Hoe hij 

de impact van dans op zijn leven beschrijft, is echter geen vooraf bepaald gegeven.  

 

Dans blijft voor danser A niet beperkt tot een job of een professie. Het sijpelt 

binnen in andere delen van het leven waar het ook een impact op uitoefent. Hieruit 

blijkt dat het niet enkel de danser is die dans aanwendt, maar dat dans op zijn 

beurt ook een effect uitoefent op de danser. Hierbij is het de participant die dans 

initieel zelf installeerde, hij heeft er zijn job van gemaakt en hij maakte zelf de 

keuze ervoor te leven. Hij lijkt echter de controle wat te verliezen, dans oefent zelf 

een invloed uit op zijn leven waar hij geen zeggenschap over heeft. Het lijkt zelfs 

een onbehaagelijk effect uit te voeren; zijn stress, zijn drama. Initieel maakte hij 

ergens zelf de keuze hoe groot het aandeel van dans in zijn leven is, gebaseerd op 

een goed gevoel, een plezier, een ervaren genot bij het uitvoeren ervan. 

Tegelijkertijd neemt dit iets echter controle over zijn leven, leeft hij ervoor. Hij 

wordt onderworpen aan iets wat hij zelf heeft geïnstalleerd.  

 

Op dit punt kan de analogie met een symptoom worden gedacht, dans is zijn leven, 

hij leeft ervoor, maar ergens zit er ook een lijden in het dansen (Kinet, 2016). Het is 

dans dat zijn leven bepaalt, zijn realiteit vorm geeft (Vanheule, 2013). Dans maakt 

het tevens mogelijk zich in te schrijven in de sociale band, zijn sociale relaties 

worden opgebouwd door middel van dans en hij kan zich meer open stellen naar 

anderen toe (Vanheule & Geldhof, 2014). Door de hierboven beschreven functies 

die dans opneemt in het leven van danser A, kan worden gesteld dat dans fungeert 

als een Naam-van-de-Vader. Het is een impliciete vierde knoop, een symptoom die 
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de realiteit van danser A mee vorm geeft (Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 

2003; Vanheule, 2013). Dans levert dus enige winst op, hiernaast gaat er ook een 

verlies mee gepaard in de vorm van een stress, een drama, een subjectief leed 

(Verhaeghe, 2002).  

 

Dans neemt ook een plaats in, in de verhouding tot de Ander. Dit komt niet als een 

verrassing aangezien de fantasmatische verhouding tot de Ander steeds de 

onderbouw vormt voor een symptoom (Verhaeghe, 2002). Bij danser A wordt 

duidelijk hoe hij met dans streeft naar het invullen van het verlangen van de 

Ander. Hij getuigt van de wil steeds groter te gaan, steeds meer te betekenen, meer 

impact te hebben op de Ander. Hij slaagt er echter niet in dit ‘grote’ te bereiken, het 

verlangen in te vullen waardoor het streven naar iets groots niet stopt. Naast de 

wil steeds groter te gaan, geeft danser A ook aan zijn eigen ding te willen doen op 

het podium, zijn eigen ding te willen geven aan de Ander. Deze verwoording doet 

denken aan de wens goed genoeg te zijn voor de Ander, de symbolische fallus, die 

het verlangen van de Ander zou kunnen invullen, voldoende te hebben of zijn 

waarbij de fallus als betekenaar functioneert. Er zal echter steeds een tekort 

aanwezig zijn in hetgeen wat de danser creëert waardoor het creëren niet stopt en 

het verlangen van de Ander nooit volledig zal worden ingevuld (Laurent, 2007; 

Verhaeghe, 2002). Dans als een Naam-van-de-Vader geeft dus ook vorm aan de 

identiteit van danser A in verhouding tot de Ander. Dit wordt tevens duidelijk uit 

de beschrijving van de danser van dans als een symbolisch register. Dans bestaat 

uit verschillende dansstijlen die elk bestaan uit een verzameling van bewegingen, 

waarbij een dansstijl een taal is en bewegingen vocabulaire. Hierin kan danser A 

spelen, hij kan dit register gebruiken om te creëren, om te symboliseren. Hij went 

dit systeem aan om iets te proberen symboliseren van zijn positie in verhouding 

tot de Ander en als poging iets te vatten van het existentiële (Vanheule, 2013).  

 

Dans lijkt een middel te zijn om met iets reëel om te gaan, het lijkt een symptoom 

dat een bepaalde functie uitoefent. Het lijkt een middel te zijn de identiteit vorm te 

geven, een Naam-van-de-Vader waardoor een singuliere dans kan worden 

geconstrueerd (Pratta, 2015; Schott-Billmann, 2001). Op deze manier is dans als 
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een bemeesteringspoging van het reële waarmee het subject wordt geconfronteerd 

(Geldhof, 2010; Pratta, 2015; Verhaeghe, 2002). Dit maakt echter dat er steeds een 

reële component aanwezig zal zijn in dans, een deel reële dat niet te symboliseren 

valt (Geldhof, 2010; Miller, 2011; Verhaeghe, 2002).  

 

Dat dans een bemeesteringspoging zou zijn van het reële komt terug in het verhaal 

van danser A. Hij beschrijft dans als een symbolisch systeem dat hij kan gebruiken 

om dingen te creëren. Dit creëren lijkt een herhaaldelijke poging te zijn iets te 

symboliseren dat telkens aan de creatie ontsnapt. De danser geeft aan dat de 

stukken die hij creëert iets diepzinnig bevatten, iets dat moeilijk te verwoorden is 

en dat aanleunt bij het existentiële. Indien hij erin zou slagen een creatie te maken 

die dit iets volledig bevat, zou er geen nood meer zijn om te creëren, waardoor er 

kan worden afgeleid dat er steeds een tekort aanwezig is in de creatie (Verhaeghe, 

2000). Het interessante hierbij is dat hij dit diepzinnige in dans verwoordt als iets 

kunstzinnig. Het is bij uitstek kunst die probeert vorm te geven aan datgene dat we 

niet kunnen grijpen, aan iets existentieel waar we geen vat op krijgen maar dat ons 

wel drijft (Verhaeghe, 2000). Tegelijkertijd laat kunst ons ook omgaan met dit 

existentiële doordat het een barrière invoert tussen ons en dit existentiële 

(Geldhof, 2014a). Door dans te gebruiken als kunst lijkt danser A te kunnen 

omgaan met iets existentieel, iets reëel dat hij probeert te symboliseren maar 

waarbij elke creatie een tekort zal bevatten (Kinet, 2005). 

 

De existentiële, reële dimensie komt tevens terug op niveau van het lichaam in het 

verhaal van danser A. Hij beschrijft hoe er iets uit het lichaam kan getrokken 

worden waardoor er emoties loskomen. Hierbij wordt er geen betekenis 

gekoppeld aan deze ervaring of deze emotie die loskomt. Het lijkt hier om een 

manier van handelen te gaan, een manier om met een lichamelijke jouissance om 

te gaan waarbij er iets van deze jouissance uit het lichaam wordt getrokken 

(Vanheule, 2013). Deze beschrijving sluit aan bij de definitie van een sinthoom, 

waarbij de beweging geen betekenis heeft en het de jouissance van het lichaam is 

die de beweging ondersteunt (Miller, 2014). Hierbij lijkt de danser dans te 

gebruiken om met iets reëel van het lichaam om te gaan, iets reël waar hij geen 
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antwoord op heeft, wat niet gesymboliseerd wordt en waar geen betekenis aan 

wordt toegeschreven (Geldhof, 2014b). Er lijkt hier dus iets ingeschreven te zijn 

geweest op het lichaam dat emotioneert waarbij dans wordt gebruikt om met 

datgene om te gaan (Vanheule, 2013; Verhaeghe, 2000). Wat hier beschreven werd 

lijkt voorbij dans als symptomatische oplossing te liggen. Dans is hier een manier 

van handelen zonder betekenis, het is niet interpreteerbaar (Geldhof, 2014b; 

Verhaeghe, 2000).  

 

Dans lijkt dus als een Naam-van-de-Vader te functioneren voor danser A, het laat 

hem omgaan met existentiële vragen waarmee ieder van ons onvermijdelijk wordt 

geconfronteerd (Vanheule, 2013). Hierbij is dans als een symbolisch register dat 

de danser kan gebruiken om te symboliseren rond dit existentiële, dit reële, 

waardoor hij zijn subject verder vorm geeft (Verhaeghe, 2002). Dit symboliseren 

van het eigen subject komt ook terug in wat danser A zijn ‘therapie’ noemt. Het 

gaat over het bewust worden van eigen gevoelens en het kunnen omdraaien van 

gevoelens. Door te dansen komt danser A tot besef van hoe hij zich echt voelt over 

iets, hij kan zijn gevoelens analyseren wat leidt tot het ervaren van een subjectieve 

waarheid. Hier kan een analogie worden opgemerkt met een analyse waar het 

subject zichzelf steeds opnieuw en opnieuw symboliseert waardoor er tot een 

eigen waarheid kan gekomen worden (Miller, 2014). Ook het omdraaien van 

gevoelens geeft iets weer van een symbolische bewerking van een onbehaagelijk 

gevoel, waardoor de danser weer verder kan (Verhaeghe, 2002).  

 

Het functioneren van bewegingen als betekenaars zou kunnen betekenen dat er, 

net zoals er een deel jouissance aan singulier bepaalde betekenaars wordt 

gekoppeld, er ook een jouissance aan singulier bepaalde bewegingen kan worden 

gekoppeld (Sibony, 1995; Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 2003).  

 

Zoals het subject dat een eigen manier van spreken heeft, woorden die zich 

herhalen doorheen het spreken en die singulier bepaald zijn, geeft danser A aan 

een singuliere manier van dansen te hebben (Pratta, 2015; Schott-Billmann, 2001; 

Vanheule, 2013). Het gaat hier niet om woorden, maar om bewegingen. 
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Bewegingen die steeds terugkeren en die iets van de singulariteit vormgeven. 

Zoals we een ‘parlêtre’ zijn omdat we uitdrukking geven aan betekenaars 

gekoppeld aan jouissance die zich blijven herhalen, lijkt hier het ‘dansêtre’ 

beschreven, omdat er uitdrukking wordt gegeven aan zich herhalende bewegingen 

die samen een ‘eigen manier’ vormgeven (Sibony, 1995; Vanheule, 2013). Deze 

bewegingen bevatten dan een deel jouissance. Danser A vertelt hoe een beweging 

een emotie kan zijn en hoe het dat dan gewoon is. De beweging heeft hier dus een 

affectwaarde, iets dat emotioneert, iets levend, een jouissance. Er valt hier een 

analogie met het concept ‘lalangue’ te bespeuren, alleen gaat het hier niet om 

woorden, maar om bewegingen (Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 2003; Vieira, 

2016). Deze vorm van ‘lalangue’ gebruikt dan het lichaam om tot uiting te komen 

en geeft het subject vorm doordat het tot uiting komt (Miller, 2014). Het is dan 

door een dansende beweging uit te voeren dat het subject wordt gecreëerd, dat 

een singulariteit van stijl en van choreografie tot stand komt (Pratta, 2015; Schott-

Billmann, 2001).  

 

Dit soort ‘lalangue’ kan ook teruggevonden worden in de beschrijving die danser A 

geeft over bewegingen die automatisch uit het lichaam vloeien, zonder dat de 

danser zich er geheel bewust van is. Hier lijkt er tevens iets te spelen van een 

‘lalangue’ die het lichaam gebruikt om tot uiting te komen. Het lijkt het lichaam te 

zijn die bewegingen naar buiten brengt en dit buiten de controle van de danser. De 

choreografie die op deze manier tot stand komt, geeft dan vorm aan het subject 

(Miller, 2014; Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 2003; Vieira, 2016; Vanheule, 

2013).  

 

In het verhaal van danser A worden er enkele vormen van genot besproken, genot 

gekoppeld aan dans. De danser geeft aan een puur genot te ervaren wanneer hij op 

podium staat, hiermee gaat echter een gevoel gepaard van niet genoeg te kunnen 

genieten. Er lijkt hem iets te ontglippen, iets dat hij niet volledig tot zich kan 

nemen. Hij maakt hierbij een verband met het dansen, het is door het bezig zijn 

met de dans, dat hij niet tot een volledig genot kon komen. Dans lijkt hier een 

barrière te bieden tegen een volledig genieten. Een genieten dat verlangd wordt 
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maar dat nooit bereikt kan worden (Geldhof, 2014b; Reynders, 2009). Dans lijkt 

hier het object van genot afgescheiden te houden van het subject en stabiliseert 

hierdoor de realiteitservaring van danser A (Geldhof, 2014b; Reynders, 2009).  

 

Danser A beschrijft ook een iets mildere vorm van genot, een plezier, een 

amusement in dans. Toegepast op de redenering dat dans als symptoom fungeert 

in het leven van danser A, wordt hier een genot in het symptoom beschreven, dat 

steeds aanwezig is (Kinet, 2016). Anderzijds lijkt er een plezier aanwezig in het 

bewegen op zich, een genot in het dansen. Deze intrinsieke ervaring van plezier in 

dans wordt tevens beschreven door Kieft (2014) als het celebreren van de 

levenskracht.  

 

Een laatste vorm van genot dat danser A beschrijft, gaat over een verlies van het 

zelfbewustzijn, waarbij hij in een soort extase geraakt, dit beschrijft hij als één van 

de beste momenten in dans. Deze vorm van genot sluit aan bij wat Aristoteles 

beschrijft als genotsvol. Het is het opgaan in een activiteit waarbij het zelf 

opgenomen wordt in een groter geheel en men het Ik-gevoel verliest. Deze 

activiteit heeft geen doel buiten de activiteit zelf. Ook sluit de activiteit aan bij het 

wezen van danser A, dans is iets dat natuurlijk in hem zit. Deze vorm van genot 

gaat ook gepaard met een verlies van het tijdsbesef, de danser ervaart een soort 

van blackout en is niet bewust van het verstrijken van de tijd (Van Riel, 2001; 

Verhaeghe, 2017).  

 

Muziek speelt een belangrijke rol voor danser A in zijn ervaring van dans. Hij geeft 

aan dat muziek iets aanraakt, iets losmaakt waaruit een gevoel ontstaat. Het is 

door dans dat die gevoelens dan worden bewerkt, worden afgevoerd. Ook voor 

Marian Chace, een sleutelfiguur in de ontwikkeling van Dance Movement Therapy 

(DMT), was het duidelijk dat muziek als een katalysator kan functioneren. Het kan 

een bepaalde gemoedstand veroorzaken, veranderen of bewust maken (Bloom, 

2006; Dyrud, 1993). Muziek doet een bepaalde sfeer ontstaan die een effect heeft 

op de emotionele toestand van de persoon (Bloom, 2006). Volgens Sibony (1995) 

is muziek de stem van de Ander. Zoals het spreken van de Ander iets levends bevat 
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en het subject kan emotioneren, kan op deze manier ook muziek iets aanraken 

waardoor er lichamelijk iets loskomt in het subject (Sibony, 1995; Vanheule, 

2013). Danser A beschrijft hoe de muziek een energie is en dans een energie in 

beweging, door deze energie in beweging wordt er dan een gevoel ervaren. Hier 

lijkt muziek iets aan te spreken van een lichamelijke jouissance, het raakt iets aan. 

Als muziek gelijk gesteld wordt aan de stem van de Ander dan lijkt het zelf het 

object a te zijn dat deze lichamelijke ervaring uitlokt, het levende in de stem van de 

Ander, in de muziek, dat iets teweegbrengt bij het subject (Stevens, 2008; 

Vanheule, 2013). Hierbij is dit levende echter iets dat initieel deel uitmaakte van 

het subject zelf maar wat noodzakelijk verloren diende te worden. Dit levende 

werd dan geprojecteerd op de Ander, waardoor er een voortdurend streven 

ontstaat dit verlorene terug te krijgen (Geldhof, 2014b; Kinet, 2015; Knockaert, 

2001; Vanhuele, 2013). Deze lichamelijke ervaring wordt dan ‘gekanaliseerd’ in 

bewegingen, er wordt mee omgegaan door middel van dans. Ook hier lijkt dans 

dus iets te zijn, een manier van handelen te zijn, om met een lichamelijke 

jouissance om te gaan waardoor het als sinthoom kan worden opgevat (Miller, 

2014; Vanheule, 2013; Verhaeghe, 2002). De bewegingen hebben hier geen 

betekenis, zijn niet interpreteerbaar maar vormen wel de start van waaruit het 

subject kan worden vormgegeven (Pratta, 2015; Vanheule, 2013). Dit blijkt uit wat 

danser A het gevoel noemt dat achteraf wordt ervaren, er wordt iets 

gesubjectiveerd doordat de bewegingen worden uitgevoerd.  

 

Voor danser B is de keuze voor dans een keuze voor zichzelf geweest. Ze nam deze 

beslissing in haar leven omdat ze gelukkig wordt van dans en het haar plezier 

brengt. Samen met het maken van deze keuze voor zichzelf geraakt ze echter 

verstrengeld in het verlangen van de Ander. Naast het geluk dat dans brengt in het 

leven van danser B, lijkt er tevens een lijden aanwezig te zijn, een lijden onder de 

verwachting van de Ander die ze niet kan invullen. Deze verdeeldheid kwam reeds 

terug bij danser A, ook hier zien we dus dat danser B zelf iets installeert waar ze 

ook onder lijdt. De analogie met een symptoom is daarom ook hier toepasbaar 

(Kinet, 2016).  
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Het lijden aanwezig bij danser B lijkt vooral te wijten te zijn aan de positie die ze 

zichzelf toeschrijft in verhouding tot de Ander, waarbij dit meestal een 

autoriteitsfiguur betreft. Het is daarenboven door te kiezen voor dans dat ze deze 

positie inneemt. Dans lijkt hier dus iets symptomatisch weer te geven van de 

fantasmatische verhouding tot de Ander die als onderbouw fungeert (Verhaeghe, 

2002). Deze verhouding is er één van niet goed genoeg te zijn voor de Ander. 

Danser B zal deze overtuiging tevens “bewijzen” door zichzelf op één of andere 

manier te saboteren tijdens het dansen. Ze beschrijft dit als een spiraal van 

gedachten over het niet goed genoeg zijn die interfereren met haar dans waardoor 

het dan effectief niet lukt. Het niet goed genoeg zijn voor de Ander wordt ook 

duidelijk uit de ervaring van de blik van de autoriteitsfiguur. Danser B ervaart deze 

als remmend en beperkend. Ook leidt ze uit de blik van de Ander af dat ze het niet 

goed doet, niet goed genoeg is. Danser B wordt hier gereduceerd tot het niet goed 

genoeg zijn. De Ander voor wie ze niet goed genoeg is, wordt echter pas 

geïnstalleerd wanneer deze op de hoogte is van het verlangen van danser B iets 

meer te bereiken met het dansen. Danser B heeft hierbij de ervaring dat de Ander 

haar verlangen zou bespotten, omdat ze toch nooit goed genoeg zal zijn. Toch blijft 

de danser hiernaar streven, dit streven wordt echter niet meer helemaal vanuit 

een eigen verlangen gestuurd. Het lijkt alsof het eigen verlangen van danser B 

wordt overgenomen door de Ander en haar dan wordt opgelegd als een 

verplichting eraan te voldoen. Hier wordt duidelijk hoe het eigen verlangen gelijk 

wordt aan het verlangen van de Ander; ‘Le désir de l’homme est le désir de l’Autre’ 

(Didier, 2005).  

 

Danser B heeft de fantasmatische overtuiging niet goed genoeg te zijn voor de 

Ander wat het streven naar het toch te willen voldoen, versterkt (Verhaeghe, 

2002). Er wordt een druk ervaren om aan dit verlangen te voldoen en een 

verlangen te presteren teneinde goed genoeg te zijn. Dit houdt een zeker lijden in, 

een verdeeldheid tussen het overtuigd zijn niet te voldoen voor de Ander en het 

desalniettemin streven om toch genoeg te zijn (Verhaeghe, 2002). Hierbij wordt 

danser B tevens geconfronteerd met haar reële lichaam dat in de weg staat van het 

kunnen invullen van het verlangen van de Ander. Het is het lichaam dat de danser 
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niet onder controle heeft en dat een negatief effect uitoefent op haar prestatie. Dit 

maakt dat danser B hard kan zijn voor haar eigen lichaam en het soms op de grond 

‘smijt’ teneinde toch goed te kunnen presteren.  

 

Uit bovenstaande bespreking wordt duidelijk dat dans een aanzienlijke rol speelt 

in de verhouding tot de Ander bij danser B. Het toont iets van het basisfantasma 

aanwezig bij de danser. Dans lijkt hier dus een symptoom te zijn, het maakt 

duidelijk welke identiteit danser B inneemt ten opzichte van de Ander en het toont 

het onophoudelijke streven een antwoord te kunnen bieden op de vraag van de 

Ander (Verhaeghe, 2002). Danser B maakte onlangs de keuze voor dans, dit deed 

ze naar aanleiding van verhalen van anderen die haar overtuigden dat het nog niet 

te laat is. Het is nog niet te laat om alles op alles te zetten, als ultieme poging goed 

genoeg te zijn. Wat hierbij ook interessant lijkt, is de manier waarop danser B in 

aanraking kwam met dans, de manier waarop ze een interesse ontwikkelde in 

dans. Ze beschrijft hierbij hoe het haar grootvader was die graag naar video’s keek 

van klassiek ballet, hij zag dat graag. Een gewaagde interpretatie die hier zou 

kunnen gemaakt worden, is dat danser B zich op dat moment identificeerde met 

‘klassiek ballet’ als ‘Ik-ideaal’ (Vanheule, 2005). Dit teneinde genoeg te zijn voor de 

Ander, een antwoord te bieden op het verlangen van de Ander (Krikilion, 1998).  

 

Het subjectieve leed ervaren door het zinloze streven goed genoeg te zijn voor een 

Ander waar ze niet goed genoeg voor is, wordt op enkele manieren verholpen. 

Hierbij geeft danser B vier situaties aan waarbij ze uit het verlangen van de Ander 

kan treden. Een eerste manier heeft te maken met het verlies van het Ik-gevoel, 

hierdoor is er niet langer een subject in verhouding tot de Ander want op dit 

moment bestaat ze niet meer. Deze ervaring lijkt samen te hangen met het ervaren 

van een genot door op te gaan in een activiteit waardoor het zelf wordt 

opgenomen in een groter geheel zoals beschreven door Aristoteles (Van Riel, 2001; 

Verhaeghe, 2017). Deze vorm van genot werd reeds eerder besproken bij danser A 

en komt hier dus opnieuw terug.  
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Een tweede manier om een barrière te installeren tegen het verlangen van de 

Ander wordt duidelijk wanneer danser B beschrijft hoe ze geen last heeft van de 

blik van de lerares of leraar wanneer ze optreedt en hierbij de dans haar eigen kan 

maken. Het gegeven van op een podium te staan lijkt ergens een bescherming te 

bieden tegen de blik van de Ander. Het is echter niet alleen het podium dat een 

bescherming biedt maar ook het gevoel van de dans eigen te kunnen maken. 

Hierbij wordt er een eigenheid ten tonele gebracht wat een bescherming biedt 

tegen het verlangen van de Ander.  

 

In deze twee situaties is het dans dat een bescherming biedt tegen het verlangen 

van de Ander. Terwijl dit verlangen juist wordt aangewakkerd door dans. Hieruit 

wordt duidelijk hoe dans ook een winst bevat naast het verlies dat een lijden 

inhoudt. Deze bevinding wijst terug op het symptomatische van dans in het leven 

van danser B (Verhaeghe, 2002).  

 

Een derde situatie die danser B beschrijft is het zich verstoppen in de groep. De 

aanwezigheid van anderen in een dansles biedt een bescherming tegen de blik van 

de Ander. Deze is dan op meerdere subjecten gericht en niet enkel op danser B.  

 

De vierde situatie waarin danser B zich kan losmaken uit een dwingend verlangen, 

gaat over een soort van opgeven. Danser B beschrijft hoe ze op een bepaald punt 

soms begint te wenen waarbij ze denkt ‘foert, het is toch al verloren’, deze ervaring 

doet zich voor wanneer ze een dans niet goed kan uitvoeren en hierbij tevens de 

feedback krijgt van de lerares dat ze het niet goed doet. Door te huilen, lijkt danser 

B ergens op te geven, afstand te nemen van het willen goed genoeg zijn voor de 

Ander. Ze neemt ergens vrede met de bevinding niet goed genoeg te zijn wat er 

dan uiteindelijk voor zorgt dat het haar wel lukt.  

 

Danser B vertelt hoe ze graag vrienden, haar partner, kennissen uitnodigt om te 

komen kijken naar haar optredens. Hierbij lijkt ze een erkenning na te streven, een 

intersubjectieve erkenning die haar voorziet van een identiteitsinvulling, waarbij 

dit geen volledige invulling betreft (Vanheule, 2013; Verhaeghe, 2002). Het 
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inherente ‘manque à être’ aan de mens wordt door de inhoud van deze erkenning 

deels aangevuld (Vanheule, 2013).  

 

Zoals danser A, beschrijft danser B dans als een taal, een symbolisch register 

waarbij bewegingen fungeren als een alfabet. Ze went dit systeem aan om 

uitdrukking te geven aan zichzelf en dit vooral in verhouding tot de ander. Ook lijkt 

ze dit register te gebruiken om te symboliseren rond een onzegbaar existentiële, 

iets dat raakt, ontroert (Pratta, 2015; Verhaeghe, 2002).  

 

Danser B drukt haar eigen ‘zelf’ uit door middel van dans en dit voornamelijk in de 

verhouding tot een ander. Ze went dans aan om te symboliseren rond een 

existentiële vraag naar haar eigen identiteit in relatie tot anderen. Dans maakt het 

hier mogelijk om een antwoord te formuleren op deze vraag, wat echter nooit 

sluitend zal zijn. Op deze manier fungeert dans als een Naam-van-de-Vader die een 

symbolisch kader voorziet om met dergelijke existentiële kwesties om te gaan 

(Gelfhof, 2014; Vanheule, 2013).  

 

Deze reële dimensie van het zijn wat nooit volledig kan worden gesymboliseerd en 

waar het subject steeds mee zal geconfronteerd worden, komt ook terug in de 

beschrijving van dans als kunstvorm, door danser B (Loontiens, 2003; Lysy, 2003; 

Vanheule, 2013). Ze beschrijft dit als een schoonheid, een schoonheid die raakt, het 

brengt een lichamelijke ervaring teweeg en het emotioneert. Deze schoonheid lijkt 

iets te bevatten van het reële dat ingrijpt op het lichaam (Geldhof, 2014b). Het 

biedt tegelijkertijd een bescherming tegen dit overweldigende existentiële door 

het deels te bewerken en om te buigen naar iets ‘schoon’. Schoonheid is een laatste 

defensie tegen het reële (Miller, 2014). Het buigt het om naar een verlangen 

(Geldhof, 2014a). Danser B geeft hierbij aan dat dans als kunstvorm geen doel of 

nut heeft, het heeft geen betekenis. Het lijkt alsof de enige functie van dans dan het 

omgaan is met het reële. Op deze manier kan dans hier gezien worden als een 

sinthoom. Het probeert iets van het reële te hanteren waarbij bewegingen niet 

samenhangen met betekenisvolle betekenaars (Sibony, 1995; Miller, 2014).  
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Danser B geeft hierbij aan dat de poging iets over te brengen aan anderen, anderen 

te raken, iets secundair is. Het lijkt een bovenbouw te zijn op dit onderliggende 

reële (Verhaeghe, 2000). Dit is nog steeds aanwezig in de dans want het is iets dat 

mensen raakt, maar het is binnengevoerd in het symbolico-imaginaire, er is een 

betekenis aan verleend waarmee de danser iets probeert te vertellen (Verhaeghe, 

2000, 2002).  

 

Ook danser B beschrijft hoe muziek iets kan losmaken, iets kan raken, net zoals 

danser A. Voordien werd reeds beschreven hoe muziek zoals de stem van de Ander 

kan fungeren (Sibony, 1995). Ook werd reeds weergegeven dat muziek een 

bepaalde gemoedstand kan veroorzaken (Bloom, 2006; Dyrud, 1993). Het heeft 

een effect op de emotionele toestand van de persoon (Bloom, 2006). Dit effect lijkt 

het lichaam op een bepaalde manier te sturen. Het is hier een affect veroorzaakt 

door de muziek waardoor het lichaam bewogen wordt (Demuynck, 2015). Dit 

affect wordt veroorzaakt door het overblijvende reële, het ‘het’ dat niet gezegd kan 

worden (Geldhof, 2010; Johnston, 2013; Loontiens, 2003; Smet, Van Bouwel, & 

Vandenborre, 2003; Vanheule & Verhaeghe, 2009). Met de gelijkstelling van 

muziek aan de stem van de Ander, zou het hier dus gaan over het overblijvende 

reële van het eigen zijn dat geprojecteerd wordt op de Ander en waarvan iets kan 

opgevangen worden via de stem (Geldhof, 2014b; Sibony, 1993; Vanheule, 2013). 

Dans lijkt dus voort te vloeien uit een affect veroorzaakt door iets van het reële dat 

aanwezig is in de muziek. Daardoor kan het een poging betekenen om met wat het 

reële teweegbrengt in het lichaam om te gaan. Zo zou dans opnieuw als sinthoom 

kunnen fungeren, het houdt het subject recht wanneer het geconfronteerd wordt 

met het reële (Geldhof, 2014a).  

 

Voor danser B is het fundamentele aan dans een lichamelijk genot. Hierbij gaat het 

om de ervaring dat het lichaam overneemt waarmee een lichamelijke ervaring van 

‘kiekenvel’ gepaard gaat. Het genot dat danser B beschrijft doet denken aan de 

lichamelijke jouissance die op dat moment spreekt en waaraan het subject is 

overgeleverd. Het lijkt op dat moment een sprekend lichaam, ‘le corps parlant’, dat 

aan het woord is, gebruik makend van het reële van het lichaam (Miller, 2014). Dit 
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genot wordt dan meegevoerd in de bewegingen waardoor er een soort ‘lalangue’ 

tot uitdrukking komt dat als een ‘parasiet’ het lichaam gebruikt om tot uiting te 

komen (Miller, 2014; Quinet, 2010; Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 2003; 

Vieira, 2016). Het subject is op dit moment onderheving aan deze ‘lalangue’ 

waardoor het een ‘dansêtre’ is (Sibony, 1995; Vanheule, 2013). Wat hier tot stand 

komt kan tevens worden opgevat als een vergeten, getekend lichaam dat 

herinnerd wordt door dans (Schott-Billmann, 2001; Verhaeghe, 2000). Dit omdat 

‘lalangue’ een spoor nalaat van wat vergeten is (Borie, 2006; Verhaeghe, 2000). 

Danser B heeft het ook over een kinderlijke blijheid wanneer ze dit lichamelijk 

genot beschrijft, wat iets aanduidt van de ervaring een vergeten lichaam te 

herinneren.  

 

Danser B beschrijft nog twee andere vormen van lichamelijk genot, een lichtheid 

en een genot van de lichamelijke pijn. Deze twee beschreven vormen van genot 

lijken beiden over een lichamelijke jouissance te gaan. Het is het levende van het 

lichaam, het energetische dat een lichamelijke excitatie teweegbrengt alsook een 

genotsvolle pijn dat lichamelijk ervaren kan worden (Laurent, 2007; Nusselder, 

2003; Pratta, 2015). Deze lichamelijke ervaringen worden door dans uitgelokt, het 

lijkt alsof er met dans toegang verkregen kan worden tot iets reëel, een 

lichamelijke jouissance. Dit betekent dan dat bepaalde bewegingen gekoppeld zijn 

aan een jouissance waardoor ze dit lichamelijk reële tonen en tegelijkertijd een 

barrière bieden tegen dit reële, als een letter (Geldhof, 2014a, 2014b; Pratta, 2015; 

Sibony, 1995) 

 

Het laatste thema geïdentificeerd bij danser B gaat over het gevoel een connectie te 

hebben met anderen door middel van dans. Hierbij hoeft de danser zelf niet te 

kijken naar de ander. Ze voelt de aanwezigheid van de ander wanneer ze in 

hetzelfde ritme zitten. Ook Schott-Billmann (2001) geeft aan dat dans deze 

ervaring kan teweegbrengen, de ervaring geconnecteerd te zijn met de ander door 

dans en muziek. Er komt op die manier een soort lichamelijke empathie tot stand 

die een gevoel van verbondenheid aanwakkert.  
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Dat dans als symptoom kan fungeren in het leven van een professioneel danser 

kan ook teruggevonden worden in het verhaal van danser C. Dans doet haar wereld 

draaien, het bepaald haar leven. Ze valt er ook op terug wanneer ze het moeilijk 

heeft, het helpt haar in moeilijke periodes. Toch geeft ze aan niet vrij te kunnen zijn 

in dans, ze kan niet loslaten en niet uit en voor zichzelf dansen. Dans brengt ergens 

een oplossing voor danser C, ze valt erop terug en het geeft haar leven vorm. De 

keerzijde van dans is echter het subjectief leed niet vrij te kunnen zijn, wat duidt 

op een verlies dat telkens vervat zit in een symptoom (Kinet, 2016; Verhaeghe, 

2000).  

 

De ervaring niet vrij te kunnen zijn in dans lijkt deels samen te hangen met het 

weinige ‘zelf’ dat danser C in het dansen ervaart. Uit verschillende fragmenten 

wordt duidelijk hoe het de Ander is die danser C vorm geeft op het vlak van dans. 

Dans lijkt op verschillende manieren uit de Ander te komen; de aanwezigheid van 

de Ander die feedback geeft en erkenning motiveert de danser om het steeds beter 

te doen, haar moeder stak haar in de balletles, de dansstijl vogue ervaart ze als 

meer eigen aan zichzelf na de reactie van anderen die zagen dat ze er aanleg voor 

had, sinds kort beoefent ze tevens meer freestyle doordat haar huidige partner 

haar hierin heeft geleid en het begin van een ‘creativiteitstraining’ schrijft ze toe 

aan een ander die haar dient te vertellen hoe ze van start kan gaan. Ook haar wil 

om iets te betekenen op het vlak van dans lijkt een poging iets meer waard te zijn 

dan een ‘jack of all trades’, een identiteitsverlening die ze van haar moeder kreeg.   

 

Aanvullend bij voorgaande illustratie van het weinige ‘zelf’ aanwezig in dans bij 

danser C, kan ook worden opgemerkt dat de danser pas iets ziet van haar eigen 

subjectiviteit wanneer ze geconfronteerd wordt met het anders-zijn van een ander. 

Ook de loutere aanwezigheid van anderen maakt het voor haar mogelijk meer uit 

haar eigen persoon te dansen. Het is alsof de aanwezigheid van de ander 

noodzakelijk is om te weten wat ze zelf ervaart (Verhaeghe, 2002). Wanneer ze 

alleen is lijkt er een leegte te zijn. Een oplossing die ze hiervoor vond is het dansen 

naar een ‘character’, het aannemen van een rol in een droomwereld. Ze geeft aan 

dit als bevrijdend te ervaren. Waar ze dus de ervaring heeft niet vrij te kunnen zijn 
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in dans als subject, kan ze deze vrijheid wel ervaren wanneer ze danst naar een 

personage, wanneer ze danst alsof ze iemand anders is.  

 

Zonder uitvoerig uit te wijden over de dynamiek aanwezig bij danser C, is het 

duidelijk dat dans een aanzienlijke rol speelt in de singuliere logica van deze 

danser. Dans lijkt haar van een identiteit te voorzien daar waar het subject leeg 

lijkt te zijn. Het is een antwoord op het tekort in de ‘zijnsbeleving’ dat wordt 

aangereikt door de Ander. Op deze manier lijkt het ik en de Ander door elkaar te 

lopen, waarbij het voor het subject zelf niet duidelijk is wat van haar komt en wat 

van de Ander komt (Verhaeghe, 2002). Ook lijkt de danser zich imaginair te 

identificeren met bepaalde personages door middel van dans. Dit wordt ervaren 

als bevrijdend, het lijkt een manier om met het onbehagen veroorzaakt door een 

bewustwording van het tekort in de subjectbeleving, om te gaan (Reynders, 2009; 

Vanheule, 2013).  

 

Dans toont iets van de weinige subjectiviteit aanwezig bij danser C. Het wordt 

duidelijk hoe de onderliggende singuliere dynamiek bij deze danser ook het 

statuut van dans beïnvloedt in haar leven. Dans toont ergens iets van deze 

singuliere logica en vormt tegelijkertijd op bepaalde punten een oplossing voor de 

danser. Het is iets symptomatisch dat iets prijsgeeft van het subject doordat het 

door het subject wordt aangewend op plaatsen waar deze geconfronteerd wordt 

met het reële, het reële van het lege zijn (Kinet, 2016; Reynders, 2009).   

 

Danser C beschrijft hoe ze vooral creatief is als ze ongelukkig is, als ze persoonlijke 

moeilijkheden ervaart. Ze benoemt dit als ‘mijn source is my sadness’. Het lijkt hier 

alsof ze haar moeilijkheden als instrument gebruikt om tot succes te komen. De 

choreografieën die ze maakte uit deze miserie waren stuk voor stuk creaties waar 

ze trots op was. Darian Leader (2011) maakt een analogie tussen het concept 

sinthoom en de Disney-figuur Dumbo, de olifant met enorme oren waar anderen 

de spot mee drijven. Dumbo leert echter zijn tekortkoming te gebruiken, om te 

vormen tot een succes doordat hij ermee leert vliegen en zo de ster van het circus 

wordt. Ook bij danser C wordt duidelijk hoe ze hetgeen wat haar teistert, de 
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miserie die haar kwelt, gebruikt om tot succesvolle choreografieën te komen. Dans 

kan op dit punt vergeleken worden met een sinthoom (Leader, 2011). Danser C 

vond een singuliere manier om met een persoonlijk lijden om te gaan, een 

handeling die haar beschermt tegen deze kwelling. Het product van deze handeling 

maakt haar succes, waardoor haar lijden haar troef wordt. Bijkomend geeft het 

haar een plaats in de sociale band; ze leert deze choreografieën aan anderen aan 

als danslerares (Geldhof, 2010; Jonckheere, 2007; Leader, 2011; Vanheule, 2013).  

 

In het hierboven beschreven proces van het creëren uit miserie, speelt het lichaam 

een grote rol. Het gaat hier meer bepaald om een lijdend lichaam. Danser C 

beshrijft hoe ze haar lichaam fysiek afmatte waardoor ze fysiek afzag. Deze pijn 

leidde haar af van haar psychische pijn. De onlustvolle spanning die danser C 

ervaarde door haar persoonlijke moeilijkheden werd niet ingevoerd in het 

symbolico-imaginaire. Wel werd er op één of andere manier rechtstreeks 

ingegrepen op het lichaam teneinde om te gaan met dit psychisch onbehagen 

(Verhaeghe, 2002). Op deze manier kan de danser pijn afvoeren. Het lijkt alsof er 

een jouissance uit het lichaam kan worden gedanst. Dit ingrijpen op het lichaam 

kwam reeds aan bod bij danser A die het had over iets uit het lichaam trekken. Wat 

danser C hier aangeeft lijkt van dezelfde dimensie te zijn. Ook hier neemt dans 

opnieuw een functie in als sinthoom. Het is een manier van handelen waardoor er 

een jouissance uit het lichaam wordt getrokken (Vanheule, 2013). De bewegingen 

die danser C uitvoert hebben geen betekenis, zijn niet interpreteerbaar, maar 

worden ondersteund door dit reële van het lichaam (Geldhof, 2014b; Miller, 2014). 

Samen met deze fysieke pijn gaat er een gelukzalig gevoel gepaard, zoals 

aangegeven wordt door het woord ‘jouissance’, een koppeling, een mengeling 

tussen genot en pijn (De Rijdt, 2012).  

 

Uit het verhaal van danser C werd ook duidelijk dat ze iets van haar eigen 

verwerkingsproces bij de Ander legt. Zo vertelt ze hoe ze de choreografieën die ze 

maakte uit haar persoonlijke moeilijkheden, aanleert aan anderen. Doordat deze 

de choreografieën uitvoeren en aanleren, verwerken ze op één of andere manier 

mee, zien ze op één of andere manier mee af met danser C. Er lijkt iets bewerkt te 
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worden op de Ander. De eigen aandrift of lichamelijke jouissance wordt buiten 

zichzelf gelegd, op de Ander geprojecteerd en wordt daar bewerkt. Deze bevinding 

sluit aan bij wat hierboven besproken werd aangaande het inwisselbaar zijn van 

het ik en de Ander (Vanheule, 2013; Verhaeghe, 2002).  

 

Zoals zowel bij danser A als bij danser B reeds aan bod kwam, neemt muziek ook 

een belangrijke plaats in bij danser C. Het is de muziek die iets aanraakt waardoor 

er een gevoel, een bepaalde gemoedstand ontstaat (Bloom, 2006; Dyrud, 1993). Uit 

dit affect wordt er dan een choreografie gecreëerd, wordt het lichaam op een 

bepaalde manier gestuurd (Demuynck, 2015). Voor een meer uitvoerige 

bespreking over hoe muziek dit affect kan veroorzaken, verwijs ik graag terug naar 

de uiteenzetting die werd gegeven bij dansers A en B.  

 

Voor danser D is dansen een job geworden. Dit heeft enkele negatieve effecten op 

hoe hij dans in zijn leven ervaart. Waar dans nog steeds plezier en geluk brengt, is 

het geen ontspanning meer en brengt het financiële stress met zich mee. Danser D 

beschrijft hoe dans vroeger zijn hoofd kon leegmaken, hoe hij kon stoppen met 

piekeren door te bewegen en hoe hij deze ontspanning nu in iets anders dient te 

vinden. Initieel leek dans een hulpmiddel te zijn, een ontspanningsmiddel, nu lijkt 

het juist voor spanning te zorgen. Deze onaangename ervaring gaat gepaard met 

het groter worden van de impact van dans op het leven van danser D, het werd zijn 

job, hij verdient er ‘zijn boterham mee’. De initiële winst van dans werd 

tegengebalanceerd door een verlies in de vorm van stress (Verhaeghe, 2002).  

 

Niettemin wordt duidelijk hoe dans enkele functies uitvoert in het leven van deze 

danser. Dans zorgt voor een gevoel van verbondenheid met andere dansers en 

geeft hem het gevoel thuis te zijn, een geborgenheid. Deze twee elementen lijken 

iets aan te wijzen van dans dat fungeert als een Naam-van-de-Vader voor danser D. 

Het structureert zijn sociale relaties en het betekent zijn wereld. Het gevoel een 

thuis te vinden in dans geeft ook weer dat dans het subject betekent, het subject 

een plaats geeft (Vanheule, 2013; Vanheule & Geldhof, 2014b).  
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Op deze manier wordt dans ook aangewend om een antwoord te formuleren op 

existentiële vragen naar het eigen zijn. Het is een Naam-van-de-Vader die het 

stellen van deze vragen mogelijk maakt en hierop dan ook een antwoord 

formuleert, dat echter nooit sluitend is (Geldhof, 2010; Loontiens, 2003; Vanheule, 

2013). Dit komt ook terug in de beschrijving die danser D geeft over zijn zoektocht 

naar een stuk dat af is. Het lijkt een onophoudelijk streven het tekort te 

symboliseren. Danser D is zich ergens bewust van deze onmogelijkheid, maar dat 

betekent niet dat de zoektocht stopt (Geldhof, 2014b; Verhaeghe, 2002). Een stuk 

dat af is, zou een stuk zijn dat echt is, vertelt de danser. Het stuk zou dan iets echt 

bevatten, iets dat moeilijk te verwoorden valt, het stuk reële dat niet te 

symboliseren is. Danser D probeert dus een volledig antwoord te bieden op dit 

structurele tekort, door middel van dans (Van Haute & Verhaeghe, 2006; 

Verhaeghe, 2002).  

 

Het is dans, als Naam-van-de-Vader die het mogelijk maakt deze 

existentiegerelateerde vragen deels te beantwoorden. Het onophoudelijk 

produceren van tekortkomende antwoorden zorgt er dan weer voor dat het 

subject tot stand komt, wat duidelijk wordt uit danser D die aangeeft zichzelf 

telkens opnieuw te maken (Loontiens, 2003; Vanheule, 2013; Vanheule & 

Verhaeghe, 2009; Verhaeghe, 2002). Hierbij kan een analogie worden opgemerkt 

tussen de identificatie met betekenaars afkomstig van de Ander, 

verlangenswaardige betekenaars, waardoor deze ‘eigen’ worden aan het subject en 

bewegingen komende van de Ander die ‘eigen’ worden aan het lichaam, die in het 

lichaam komen te zitten (Johnston, 2013; Libbrecht, 1996; Vanheule, 2013; 

Verhaeghe, 2002). Door deze bewegingen die het subject tot zich neemt, wordt 

deze steeds opnieuw gemaakt of vormgegeven (Vanheule, 2013).  

 

Dit symboliseren van het eigen subject komt tevens terug in de eigenheid die 

danser D in zijn dans legt. Hij beschrijft hoe bewegingen gekoppeld kunnen zijn 

aan een gedachte, een gevoel en een eigen ervaring. Hierdoor krijgt een beweging 

een betekenis. Uit deze beschrijving lijkt het alsof danser D betekenis verleent aan 

zijn eigen ervaringen door middel van dans waardoor het subject wordt 



Alors on danse. Dans als sinthoom, le corps parlant. 

Fran De Cuyper Masterproef II 2016-2017  137 

gesymboliseerd. Het kader dat deze symbolisaties toelaat, is dans (Vanheule, 2013; 

Vanheule & Verhaeghe, 2009). Dans kan hier dus gezien worden als een 

symbolisch register dat toelaat dingen te subjectiveren en ook dingen te vertellen.  

 

Dans als Naam-van-de-Vader, als een neurotisch symptoom, geeft ook iets weer 

van de fantasmatische verhouding tot de Ander, aanwezig bij danser D (Loontiens, 

2003; Verhaeghe, 2002). Meer bepaald wordt het fundamentele tekort van de niet 

bestaande seksuele verhouding geëtaleerd door het symptoom (Loontiens, 2003). 

De seksuele verhouding bestaat niet, iedereen dient er zelf één uit te vinden en dit 

door herhaaldelijk te proberen geven wat men niet heeft (Miller, 2014; Verhaeghe, 

2000, 2017). Wat men niet heeft is ‘het’, datgene wat het tekort van de Ander zou 

invullen waardoor het subject en de Ander één zouden worden. Deze eenheid werd 

noodzakelijk verloren. Het subject zal deze toestand terug proberen te bereiken 

door onophoudelijk te proberen het verlangen van de Ander in te vullen. Dit 

betreft echter een onmogelijkheid (Geldhof, 2010; Loontiens, 2003; Verhaeghe, 

2000, 2017). Dit streven kan teruggevonden worden in het verhaal van danser D. 

Zo wil hij de Ander entertainen, de Ander een goed moment bezorgen met iets wat 

hij vertelt door middel van dans. Hij probeert dus ergens het verlangen van de 

Ander in te vullen door deze iets te proberen geven. Datgene zal dan nooit 

voldoende zijn waardoor de poging ‘het’ te geven steeds herhaald zal worden 

(Laurent, 2007; Verhaeghe, 2000, 2017). 

 

Voor danser D is het belangrijk om te laten zien waaraan hij al zo lang heeft 

gewerkt wanneer hij een show geeft. Zoals bij danser B lijkt danser D hier een 

erkenning na te streven. Ook hier gaat het dan om een intersubjectieve erkenning 

waardoor het inherente tekort in ‘zijn’ deels wordt aangevuld (Baeten & Meurs, 

2015; Vanheule, 2013; Verhaeghe, 2002).  

 

Zoals elk van de hierboven beschreven dansers, definieert danser D dans ook als 

een kunstvorm. Het onophoudelijk proberen een stuk te maken dat af is, lijkt 

hierbij aan te sluiten. Dit stuk zou dan echt zijn, iets bevatten van het reële. Het is 

bij uitstek kunst die probeert vorm te geven aan datgene dat we niet kunnen 
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grijpen, aan iets existentieel waar we geen vat op krijgen maar dat ons wel drijft 

(Verhaeghe, 2000). Tegelijkertijd laat kunst ons ook omgaan met dit existentiële 

doordat het een ‘barrière’ invoert tussen ons en dit existentiële (Geldhof, 2014a). 

Door dans te gebruiken als kunst lijkt danser D te kunnen omgaan met iets 

existentieel, iets reëel dat hij probeert te symboliseren maar waarbij elke creatie 

een tekort zal bevatten (Kinet, 2005). 

 

Danser D voegt er nog aan toe dat dans kunst is met het eigen lichaam. Het is het 

eigen lichaam dat gesublimeerd wordt door dans. Dit maakt dat het niet meer om 

een reëel lichaam gaat wanneer men danst, maar om een lichaam dat 

binnengevoerd werd in een primaire symbolisatie, waardoor dit lichaam op zich al 

een buffer biedt tegen het reële van de eigen lichamelijkheid. Het geconstrueerde 

lichaam komt dus tot stand door te passeren langs het reële lichaam (Sibony, 1995; 

Verhaeghe, 2017). Dit bekomen lichaam is dan een ‘semblant’ die verwijst naar het 

reële van ‘le corps parlant’, hier de lichamelijke jouissance, maar het niet volledig 

kan vatten (Miller, 2014). Hier kan ook de analogie worden gemaakt met een 

beweging als letter, een eerste defensie tegen de lichamelijke jouissance dat geen 

betekenis kent (Pratta, 2015). Deze bewegingen als letters is wat primair wordt 

gemarkeerd in het lichaam, een initieel antwoord op het reële van het lichaam 

(Pratta, 2015). Het is een laatste tussenstop eer het reële te bereiken, het is een 

schoonheid, bekomen door kunst (Miller, 2014; Pratta, 2015).  

 

In het verhaal van danser D komt opnieuw het belang van muziek tot uiting. Ook 

hier is het de muziek dat een gevoel teweegbrengt bij de danser, zoals bij zowel 

danser A, B en C. Hoe muziek dergelijk effect kan uitoefenen werd reeds besproken 

bij voorgaande dansers. Danser D beschrijft ook hoe bewegingen soms 

samenlopen met de muzikaliteit en hoe één stijl van muziek steeds dezelfde 

bewegingen zal geven. Het lichaam beantwoordt dus aan de muziek die het hoort, 

de muziek brengt het in beweging (Schott-Billmann, 2001).  

 

Voor danser E is dans wie hij is. Het is zijn manier van leven, hij gelooft in dans en 

het is zijn redding. De danser vertelt hoe hij tijdens een identiteitscrisis dans vond 
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als oplossing. Het gaf hem een gevoel van acceptatie, van deel uit te maken van iets, 

van verbondenheid. Dans betekent het subject, het gaf vorm aan zijn wereld en gaf 

hem een plaats in de sociale band. Ook bij danser E kan dans dus gezien worden als 

een Naam-van-de-Vader die het mogelijk maakt zichzelf te betekenen (Smet, Van 

Bouwel, & Vandenborre, 2003; Vanheule, 2013; Vanheule & Geldhof, 2014). Hierbij 

getuigt hij ook van een geloofsdaad, dans is zijn religie, dit is een noodzakelijke 

voorwaarde voor de installatie van een Naam-van-de-Vader (Geldhof, 2014b; 

Vanheule, 2013). Danser E benoemt dans tevens als zijn redding, het heeft hem 

alles gebracht, wat het belang van dans in zijn leven nogmaals benadrukt. Het lijkt 

alsof de danser een symbolische toevlucht kan nemen tot dans wanneer 

geconfronteerd met existentiële kwesties (Sibony, 1995; Vanheule, 2013). Dit 

wordt tevens duidelijk uit de creaties die danser E maakt uit dingen die hij 

meemaakte.  

 

Dat dans kan fungeren als symbolisch systeem wordt ook duidelijk uit de 

benoeming van dans als taal. In dit symbolisch register kan dan een eigen dans 

gevonden worden, een eigen lichaamstaal. Het is zoals een subject zich zal 

inschrijven in de taal door de installatie van de Naam-van-de-Vader en zich hierbij 

zal identificeren met fallische betekenaars waardoor er een singulier discours 

ontstaat, dat hier het singuliere van de dans bij een subject ontstaat waarbij de 

eigen dansstijl kan gezien worden als een singulier discours bestaande uit 

bewegingen als betekenaars (Pratta, 2015; Schott-Billmann, 2001; Vanheule, 

2013). Deze bewegingen worden dan ‘eigen’ gemaakt, waardoor ze ‘mechanisch’ 

worden. Dans als Naam-van-de-Vader betekent dus een collectieve methode waar 

men een eigen toon en stijl in kan vinden, een eigen unieke dans (Pratta, 2015).  

 

Zoals een subject een eigen manier van spreken heeft, een eigen syntax met zich 

herhalende betekenaars, kan er dus ook een eigen manier van dansen tot stand 

komen met zich herhalende bewegingen die singulier bepaald zijn (Schott-

Billmann, 2001; Vanheule, 2013). Danser E geeft hierbij ook aan op zoek te gaan 

naar de betekenis van deze zich herhalende bewegingen of deze manier van 
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dansen, waardoor het duidelijk wordt dat hij dit opvat als iets dat iets blootlegt van 

zijn singulariteit (Schott-Billmann, 2001).  

 

Naast deze zich herhalende bewegingen, geeft danser E ook aan dat bepaalde 

bewegingen iets kunnen losmaken. Het subject lijkt hier weinig controle te hebben 

over deze twee fenomenen. Dit wordt duidelijk uit de vraag van danser E naar de 

betekenis van bewegingen die steeds terugkomen en ook uit de onduidelijkheid 

over hoe bepaalde bewegingen iets kunnen losmaken. Deze twee elementen lijken 

aan te sluiten bij het concept ‘lalangue’, waarbij bepaalde betekenaars, hier 

bewegingen, steeds terugkomen en gekoppeld zijn aan een jouissance. Het 

uitvoeren van deze bewegingen veroorzaakt dan een affect doordat er iets van de 

lichamelijke jouissance wordt afgevoerd (Geldhof, 2010; Johnston, 2013; 

Loontiens, 2003; Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 2003; Vanheule & Verhaeghe, 

2009). Tegelijkertijd wordt deze jouissance gekoppeld aan bepaalde bewegingen 

waardoor er op hetzelfde moment ook mee wordt omgegaan (Geldhof, 2014a; 

Vanheule, 2013). De bewegingen worden dus ondersteund door de jouissance om 

er tegelijkertijd een defensie tegen te bieden (Miller, 2014). Zo zou dans hier als 

een sinthoom kunnen fungeren, het houdt het subject staande wanneer het 

geconfronteerd wordt met een lichamelijke jouissance (Geldhof, 2014a).  

 

Deze affectwaarde verbonden aan bewegingen wordt echter niet begrepen door de 

danser, het is iets wat buiten het betekende valt (Laceur, 2010; Miller, 2007). 

Danser E geeft uitdrukking aan zijn singuliere ‘lalangue’ zonder dit zelf te 

beslissen, het is dus de ‘lalangue’ die de danser gebruikt om tot uitdrukking te 

komen. Hierdoor kan de danser gezien worden als een ‘dansêtre’ (Geldhof, 2014b; 

Sibony, 1995; Vanheule, 2013). Waarbij het ‘zijn’ achteraf wordt onderscheiden, 

vormgegeven (Miller, 2014). De singulariteit, tot uiting gebracht door het 

‘dansêtre’, wordt duidelijk wanneer danser E beschrijft hoe niemand zijn dans kan 

aanraken, het is iets van hem. Ook benoemt hij dit als iets onbekend wat hij niet 

kan beschrijven wat het niet-betekende aangeeft van de ‘lalangue’ die tot uiting 

komt (Miller, 2007).  
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Dans als een Naam-van-de-Vader, als een neurotisch symptoom, geeft het subject 

ook een plaats in verhouding tot het verlangen van de Ander. Deze verhouding 

komt dan ook tot uiting door dans (Geldhof, 2014b; Loontiens, 2003; Van Haute & 

Verhaeghe, 2006; Vanheule, 2013; Verhaeghe, 2002). Bij danser E slaat deze Ander 

op een onderdrukkende maatschappij dat mensen angstig en onzeker maakt. De 

positie die de danser inneemt in het aanzicht van deze Ander is er één van verzet. 

Hij probeert te ontsnappen aan deze Ander wat mooi wordt geëtaleerd door de 

functie die dans opneemt in deze verhouding (Loontiens, 2003; Verhaeghe, 2002). 

De danser beschrijft hoe hij van de realiteit kan ontsnappen met dans, hoe hij kan 

‘escapen’ van deze Ander en vrij kan zijn wanneer hij danst. Het escapisme is 

fundamenteel voor danser E, wat opnieuw duidelijk maakt dat dans een oplossing 

bood, een uitweg betekende weg van de onderdrukkende Ander, uit de kooi van de 

maatschappij en een ruimte installeerde voor het subject. Zo geeft de danser 

meerdere keren aan dat dans iets van hem is dat niemand kan afpakken. Dans 

geeft een plaats aan het subject daar waar de Ander hem wil onderdrukken. Het 

biedt een mogelijkheid tot verzet, een barrière tegen de kooi waar de Ander hem in 

wil houden (Geldhof, 2014b; Reynders, 2009).  

 

Ook in de beschrijving van wat dans inhoudt als job, komt deze verhouding tot de 

Ander tot uiting. Enerzijds is het financieel moeilijk om deze job uit te oefenen. Dit 

vooral door de maatschappij die talent onderdrukt en geen ondersteuning biedt 

voor artistieke projecten. Anderzijds wordt de positie die de danser inneemt 

tegenover deze Ander duidelijk in hoe hij zijn doel omschrijft. Hij wil zijn eigen 

ding doen wat inhoudt dat hij een platform wil bieden aan de nieuwe generatie en 

met artistieke producties iets wil aantonen van de maatschappelijke problemen 

waarmee hij geconfronteerd werd. Zijn eigen ding wordt vormgegeven vanuit het 

verzet tegen de Ander, het niet willen invullen van het verlangen van de Ander 

(Kinet, 2016; Loontiens, 2003; Verhaeghe, 2002, 2017). 

 

De vrijheid die danser E ervaart door dans komt tot uiting in een aantal vormen, 

één van deze is het kunnen dansen vanuit zijn fantasie waarbij hij zich kan 

identificeren met alles wat in hem opkomt. Het lijkt hier om een imaginaire 
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identificatie te gaan die gepaard gaat met het gevoel vrij te zijn. Zoals bij danser C 

reeds werd beschreven kan deze vrijheid ook hier begrepen worden als een 

manier om met het onbehagen, veroorzaakt door het structurele tekort in de 

subjectbeleving, om te gaan. Wanneer de danser zich imaginair identificeert met 

een bepaald personage of voorwerp, is deze zich niet meer bewust van het zelf 

waardoor het onbehagen voor een bepaalde tijd verdwijnt (Reynders, 2009; 

Vanheule, 2013). Een andere manier waarop de danser vrijheid ervaart, is het 

kunnen uiten van al zijn emoties in dans. Dans is daardoor een uitlaatklep voor 

hem, hij kan er iets in kwijt wat hij nergens anders kwijt kan, hij kan er zijn subject 

in kwijt, dans biedt een ruimte voor het subject (Reynders, 2009). De danser kan 

een symbolische toevlucht nemen tot dans, hij creëert uit dingen die hij 

meemaakte en hij kan zijn emoties bewerken of verwerken gebruikmakend van 

het symbolische register dans (Sibony, 1995; Vanheule, 2013; Vanheule & 

Verhaeghe, 2009). Een laatste vorm van vrijheid dat de danser aangeeft is een 

vorm van meditatie waarbij zijn hoofd leeg is. De danser lijkt op dit moment weinig 

bewust van het zelf. Het denken wordt uitgeschakeld en het lichaam neemt over. 

Sibony (1995) beschrijft hoe een danser gehypnotiseerd kan worden door het 

lichaam, het lichaam dat gevangen zit in de stem van de Ander, de muziek. Het 

lichaam wordt dan bewogen door wat de stem van de Ander lichamelijk 

teweegbrengt. Het reële van de stem grijpt lichamelijk in, door dit affect wordt het 

lichaam bewogen, dit valt buiten de betekenisverlening waardoor het lichaam 

ergens de controle lijkt te hebben en het subject eraan onderworpen is. Dit kan dan 

gepaard gaan met een verminderd zelfbewustzijn (Demuynck, 2015; Geldhof, 

2010; Johnston, 2013; Loontiens, 2003; Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 2003; 

Stevens, 2008; Vanheule & Verhaeghe, 2009) 

 

Danser E geeft ook aan een verhaal te kunnen vertellen met dans, een verhaal dat 

iets kan teweegbrengen bij mensen. Deze bedanken hem voor wat hij toont met 

dans, ze bedanken hem voor wat hij doet met hen door dans. Danser E wordt 

gewaardeerd door dans, het geeft hem een gevoel van iets waard te zijn, iets te 

kunnen betekenen voor anderen. Opnieuw kan de analogie gemaakt worden met 

een Naam-van-de-Vader waarlangs de danser fallische betekenaars op zich kan 
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nemen teneinde iets te betekenen voor de Ander (Pratta, 2015; Vanheule, 2013; 

Verhaeghe, 2002).  

 

Zoals bij elk van de voorgaande dansers schrijft danser E een aanzienlijk belang 

toe aan muziek. Hij beschrijft de kracht van muziek die gevoelens kan 

teweegbrengen bij mensen, een kracht die moeilijk te beschrijven valt en die niet 

te begrijpen is. Het lijkt alsof er iets aanwezig is in de muziek, een reëel iets dat aan 

het symbolico-imaginaire ontsnapt (Loontiens, 2003; Lysy, 2003; Vanheule, 2013). 

Deze bevinding kan in verband worden gebracht met de opvatting dat muziek 

fungeert als de stem van de Ander (Sibony, 1995). Hoe deze stem iets van het reële 

kan bevatten werd hierboven reeds besproken. 

 

Volgend op de individuele bespreking van iedere danser wordt nu overgegaan tot 

de overkoepelende bespreking. De themata die het meest uitgesproken waren bij de 

dansers worden in wat volgt samengevat. Op deze manier kan er deels een 

antwoord geboden worden op de onderzoeksvraag van deze masterproef.  

 

Uit het verhaal van de dansers werd duidelijk hoe dans een symptomatische rol 

kan uitoefenen in het leven van een professioneel danser. De participanten 

schreven een aanzienlijk belang toe aan dans in hun leven, wat op zich te 

verwachten was aangezien ze hierop werden geselecteerd. Er lijkt echter ook vaak 

een lijden aanwezig te zijn, veroorzaakt door dans. Op bepaalde vlakken biedt dans 

een oplossing, een winst, deze wordt echter tegengebalanceerd door een verlies, 

een subjectief leed (Kinet, 2016; Verhaeghe, 2002).  

 

Een symptoom is steeds een bovenbouw op de fantasmatische verhouding tot de 

Ander, aanwezig bij het subject (Verhaeghe, 2002). Bij het merendeel van de 

dansers nam dans inderdaad een functie in met betrekking tot deze verhouding. 

Dans wordt bij de meerderheid aangewend als herhaaldelijke poging het verlangen 

van de Ander in te vullen en bij één danser werd ook duidelijk hoe dans juist wordt 

ingezet als verzet tegen het verlangen van de Ander (Laurent, 2007; Verhaeghe, 

2000, 2017). Bij elk van deze is er een structureel tekort aanwezig in de 
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verhouding waardoor het verlangen tot stand komt (Geldhof, 2014b). De 

oorspronkelijke eenheid ervaren met de eerste Ander, gaat noodzakelijk verloren 

en kan nooit meer teruggevonden worden. Toch streeft het subject hiernaar, het 

wil terug naar deze eenheid. Hierdoor zal het subject telkens opnieuw pogen deze 

eenheid te bekomen door het verlangen van de Ander te proberen invullen. Dit 

door herhaaldelijk te proberen geven wat men niet heeft (Miller, 2014; Verhaeghe, 

2000, 2017). Wat men niet heeft is ‘het’, datgene wat het tekort van de Ander zou 

invullen, de poging datgene te geven betreft dus een onmogelijkheid (Geldhof, 

2010; Loontiens, 2003; Verhaeghe, 2000, 2017). Dans als symptoom etaleert dus 

het fundamentele tekort van de niet bestaande seksuele verhouding, waarvan de 

primaire relatie met de eerste Ander steeds de basis vormt (Loontiens, 2003; 

Verhaeghe, 2017). De seksuele verhouding bestaat niet, iedereen dient er zelf één 

uit te vinden en dit door herhaaldelijk te proberen geven wat men niet heeft 

(Miller, 2014; Verhaeghe, 2000, 2017). 

  

Aansluitend bij de perceptie van dans als symptoom, lijkt dans voor het merendeel 

van de dansers een Naam-van-de-Vader te betekenen, wat trouwens kan worden 

opgevat als een neurotisch symptoom (Geldhof, 2014b; Loontiens, 2003; Van 

Haute & Verhaeghe, 2006; Vanheule, 2013). Dans geeft de realiteit van de danser 

vorm, het betekent het subject en geeft het een plaats in de sociale band (Smet, Van 

Bouwel, & Vandenborre, 2003; Vanheule, 2013; Vanheule & Geldhof, 2014b). Ook 

wat betreft de verhouding tot de Ander die hierboven reeds werd beschreven, 

geeft dans als Naam-van-de-Vader een plaats aan het subject (Geldhof, 2014b; 

Loontiens, 2003; Van Haute & Verhaeghe, 2006; Vanheule, 2013; Verhaeghe, 

2002).  

 

Dans als Naam-van-de-Vader biedt eveneens een symbolisch kader dat het 

mogelijk maakt existentiële vragen te stellen evenals er een antwoord op te bieden 

dat nooit sluitend zal zijn (Gelfhof, 2014; Loontiens, 2003; Vanheule, 2013; 

Verhaeghe, 2002). Uit het verhaal van verschillende dansers werd duidelijk hoe ze 

dans beschrijven als een taal, een apart symbolisch systeem dat kan worden 

gebruikt om te symboliseren. Hierdoor kan dans dienst doen als een symbolische 
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toevlucht wanneer geconfronteerd met het reële, het is als een 

bemeesteringspoging van het reële waarmee het subject wordt geconfronteerd 

(Geldhof, 2010; Pratta, 2015; Sibony, 1995; Verhaeghe, 2002). Het subject zal op 

deze manier zichzelf telkens opnieuw vormgeven, symboliseren, met het 

overblijvende reële als aandrift (Loontiens, 2003; Verhaeghe, 2002). Dit maakt 

echter dat er steeds een reële component aanwezig zal zijn in dans, een deel reële 

dat niet te symboliseren valt (Geldhof, 2010; Miller, 2011; Verhaeghe, 2002).  

 

Dit wordt tevens duidelijk uit de beschrijving van dans als een kunstvorm, dat bij 

elk van de dansers terugkwam. Het is bij uitstek kunst die probeert vorm te geven 

aan datgene dat we niet kunnen grijpen, aan iets existentieel waar we geen vat op 

krijgen maar dat ons wel drijft (Verhaeghe, 2000). Tegelijkertijd laat kunst ons ook 

omgaan met dit existentiële doordat het een barrière invoert tussen het subject en 

dit existentiële (Geldhof, 2014a). Door dans te gebruiken als kunst kan er dus 

worden omgegaan met iets existentieel, iets reëel dat aan elke creatie zal 

ontsnappen waardoor deze telkens een tekort zullen inhouden (Kinet, 2005). Toch 

zal het iets van het reële bevatten, iets levends dat raakt, dat ingrijpt op het 

lichaam, zoals wordt aangegeven door de dansers (Geldhof, 2014a).  

 

De verschillende beschrijvingen die de dansers geven van deze kunstvorm, kunnen 

worden onderverdeeld op twee niveau’s. Enerzijds wordt dit kunstzinnige 

toegeschreven aan creaties waarmee er iets wil verteld worden. Het lijkt alsof er 

hier reeds een betekenisverlening is gebeurd rond het reële, de creaties zijn 

betekenisvol en bevatten iets diepzinnig. Deze beschrijving sluit daarom meer aan 

bij een symptoom dat enerzijds een interpreteerbaar element bevat en anderzijds 

een reëel gedeelte (Geldhof, 2010; Miller, 2011). Anderzijds wordt kunst 

beschreven als een handeling zonder doel of nut, waarbij de wens iets te vertellen 

als secundair wordt beschreven. Hier gebeurt er geen betekenisverlening. Deze 

vorm wordt door één van de dansers beschreven als een schoonheid. Deze raakt, 

brengt een lichamelijke ervaring teweeg en is niet interpreteerbaar. Schoonheid 

lijkt hier de laatste defensie tegen het reële te zijn (Miller, 2014). Dans is hier een 
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manier van handelen zonder betekenis, het is niet interpreteerbaar, wat maakt dat 

het op dit punt als sinthoom fungeert (Geldhof, 2014b; Verhaeghe, 2000).  

 

Wat bij meerdere dansers aan bod komt, is een eigenheid in het dansen. Hierbij 

gaat het om een eigen manier van dansen, een eigen stijl. Wanneer dans opgevat 

wordt als een Naam-van-de-Vader, betekent dit dat er met behulp van dit 

symbolisch register een eigen singuliere dans tot stand kan komen. Het is zoals een 

subject zich zal inschrijven in de taal door de installatie van de Naam-van-de-Vader 

en zich hierbij zal identificeren met fallische betekenaars waardoor er een 

singulier discours ontstaat, dat hier het singuliere van de dans bij een subject 

ontstaat waarbij de eigen dansstijl kan gezien worden als een singulier discours 

bestaande uit bewegingen als betekenaars (Pratta, 2015; Schott-Billmann, 2001; 

Vanheule, 2013). Deze bewegingen worden dan ‘eigen’ gemaakt. Dans als Naam-

van-de-Vader betekent op deze manier een collectieve methode waar men een 

eigen toon en stijl in kan vinden, een eigen unieke dans (Pratta, 2015). Zoals een 

subject een eigen manier van spreken heeft, een eigen syntax met zich herhalende 

betekenaars, kan er dus ook een eigen manier van dansen tot stand komen met 

zich herhalende bewegingen die singulier bepaald zijn (Schott-Billmann, 2001; 

Vanheule, 2013). Deze syntax legt iets bloot van de singulariteit van het subject 

(Schott-Billmann, 2001).  

 

Deze eigen manier van dansen, is vaak gekoppeld aan bewegingen die iets 

losmaken, die emotioneren. Op dit punt kan een verband gelegd worden met het 

concept ‘lalangue’, waarbij het hier om bewegingen gaat in de plaats van 

betekenaars (Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 2003; Vieira, 2016). De steeds 

terugkomende bewegingen lijken dus tevens gekoppeld te zijn aan een jouissance. 

Door de bewegingen uit te voeren, ontstaat er een affect doordat er iets van deze 

lichamelijke jouissance wordt afgevoerd (Geldhof, 2010; Johnston, 2013; 

Loontiens, 2003; Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 2003; Vanheule & Verhaeghe, 

2009). In éénzelfde beweging wordt deze jouissance ook gekoppeld aan bepaalde 

bewegingen waardoor er tegelijkertijd ook mee wordt omgegaan (Geldhof, 2014a; 

Vanheule, 2013). De bewegingen worden dus ondersteund door de jouissance, 
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worden gestuurd door een lichamelijk affect en bieden tegelijkertijd een defensie 

tegen dit lichamelijk genot (Demuynck, 2015; Miller, 2014). Zo zou dans hier als 

een sinthoom kunnen fungeren, het houdt het subject recht in het aanzicht van het 

reële (Geldhof, 2014a).  

 

Hieraan toegevoegd getuigen de dansers weinig controle te hebben over deze zich 

herhalende bewegingen en deze emoties losgemaakt door bepaalde bewegingen. 

Deze vorm van ‘lalangue’ lijkt dus buiten de controle van het subject te liggen. Ook 

worden deze lichamelijke ervaringen niet altijd begrepen, het lijkt iets te zijn wat 

buiten het betekende valt (Laceur, 2010; Miller, 2007). Het subject wordt dus 

gebruikt door de ‘lalangue’, het is als een ‘parasiet’ die de danser gebruikt om tot 

uiting te komen (Miller, 2014; Quinet, 2010; Smet, Van Bouwel, & Vandenborre, 

2003; Vieira, 2016). Het subject is op dit moment onderheving aan deze ‘lalangue’ 

waardoor het een ‘dansêtre’ is (Sibony, 1995; Vanheule, 2013). Wat hier tot stand 

komt kan tevens worden opgevat als een vergeten, getekend lichaam dat kan 

herinnerd worden door dans (Schott-Billmann, 2001; Verhaeghe, 2000). Dit omdat 

‘lalangue’ een spoor nalaat van wat vergeten is (Borie, 2006; Verhaeghe, 2000). 

 

Doordat er uitdrukking gegeven wordt aan de ‘lalangue’, wordt het subject 

vormgegeven (Miller, 2014). Het is dus door een dansende beweging uit te voeren 

dat het subject wordt gecreëerd, dat een singulariteit van stijl en van choreografie 

tot stand komt (Pratta, 2015; Schott-Billmann, 2001). Het ‘zijn’ wordt achteraf 

onderscheiden, vormgegeven (Miller, 2014).  

 

Er werden reeds enkele manieren weergegeven van hoe dans als sinthoom lijkt te 

fungeren bij de hier besproken dansers. Dans lijkt deze functie vooral uit te 

oefenen op het vlak van het lichaam. Het is een manier van handelen om met een 

lichamelijke jouissance om te gaan (Geldhof, 2014b; Vanheule, 2013). Hierbij lijkt 

er iets van dit lichamelijk genot uit het lichaam te worden gedanst. Dit betekent 

dan dat bepaalde bewegingen gekoppeld zijn aan een jouissance, ondersteund 

worden door een jouissance, waardoor ze dit lichamelijke reële tonen en 

tegelijkertijd een barrière bieden tegen dit reële, als een letter (Geldhof, 2014a, 
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2014b; Miller, 2014; Pratta, 2015; Sibony, 1995). Dit is een eerste “teken” van het 

subject, het is wat primair wordt gemarkeerd in het lichaam, een initieel antwoord 

op de jouissance. De bewegingen hebben hier geen betekenis, het is een laatste 

tussenstop voor het reële te bereiken (Miller, 2014; Pratta, 2015; Sibony, 1995; 

Vanheule, 2013).  

 

Door dans wordt het lichaam op deze manier gesublimeerd. Hierdoor gaat het niet 

meer om een reëel lichaam wanneer men danst, maar om een lichaam dat 

binnengevoerd werd in een primaire symbolisatie, waardoor dit lichaam op zich al 

een buffer biedt tegen het reële van de eigen lichamelijkheid. Het geconstrueerde 

lichaam komt dus tot stand door te passeren langs het reële lichaam (Sibony, 1995; 

Verhaeghe, 2017). Dit bekomen lichaam is dan een ‘semblant’ die verwijst naar het 

reële van ‘le corps parlant’, hier de lichamelijke jouissance, maar het niet volledig 

kan vatten (Miller, 2014).  

 

De analogie die Leader (2011) maakt tussen een sinthoom en de Disney-figuur 

Dumbo en die reeds eerder werd beschreven, kan hier dus worden toegepast. Elke 

danser wordt ergens, op singulier bepaalde punten, geconfronteerd met het reële. 

Dit kan om een lichamelijke jouissance gaan, maar ook om de confrontatie met 

existentiële thema’s waar men geen sluitend antwoord op heeft. Dans lijkt hier een 

oplossing te zijn, iets dat wordt gebruikt om met dit reële om te gaan. Het product 

van deze handeling zorgt tevens voor succes, waardoor het initiële onbehagen  een 

troef wordt. Hieraan toegevoegd zorgt dans ook voor een inschrijving in de sociale 

band (Geldhof, 2010; Jonckheere, 2007; Leader, 2011; Vanheule, 2013).  

 

Een thema dat bij het merendeel van de dansers aan bod kwam, is het verlies van 

het Ik-gevoel. Hierbij gaat het over een soort verlies van het zelfbewustzijn. Deze 

bevinding kan gekoppeld worden aan wat door Aristoteles wordt beschreven als 

genotsvol. De dansers lijken op te gaan in dans. Het is een activiteit waarbij het Ik 

opgenomen wordt in een groter geheel waardoor men het Ik-gevoel verliest. Er 

wordt geen doel beschreven van dans wanneer deze ervaring zich voordoet, het 

enige doel is de activiteit zelf. De dansers ervaren dans ook als een activiteit die 
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aansluit bij hun eigen wezen, het is iets dat als natuurlijk in hen zit (Van Riel, 2001; 

Verhaeghe, 2017).  

 

Door twee dansers wordt tevens het genot van pijn aangegeven. Het fysieke afzien, 

een fysieke pijn gaat gepaard met een gelukzalig gevoel, een genot. Deze koppeling 

tussen pijn en genot wordt aangegeven door het woord ‘jouissance’, een mengeling 

tussen genot en pijn (De Rijdt, 2012). Hierdoor wordt opnieuw duidelijk hoe dans 

een toegang tot deze lichamelijke jouissance kan betekenen en tegelijkertijd een 

manier om met deze jouissance om te gaan (Geldhof, 2014a; Pratta, 2015; Sibony, 

1995). 

 

Uit het verhaal van alle dansers werd het belang van muziek duidelijk. Elk van de 

dansers schreef een aanzienlijke rol toe aan muziek in hun ervaring van dans. Het 

is de muziek die iets kan aanraken, een gevoel kan opwekken en de gemoedstand 

kan beïnvloeden (Bloom, 2006; Dyrud, 1993). De danser wordt dan gestuurd door 

hetgeen wat de muziek aanraakt, door hetgeen wat de muziek losmaakt, door het 

gevoel dat wordt opgewekt. Het lichaam beantwoordt aan de muziek die het hoort, 

de muziek brengt het in beweging (Schott-Billmann, 2001). Muziek kan 

gelijkgesteld worden aan de stem van de Ander (Catão, 2011; Sibony, 1995; Vanier, 

2011). Zoals de stem van de Ander iets levends bevat dat het subject kan 

emotioneren, kan op deze manier ook muziek iets aanraken waardoor er 

lichamelijk iets loskomt bij het subject (Catão, 2011; Sibony, 1995; Vanheule, 

2013). Muziek lijkt dus iets te kunnen aanspreken van de lichamelijke jouissance, 

iets reëel dat ontsnapt aan het symbolico-imaginaire (Loontiens, 2003; Lysy, 2003; 

Vanheule, 2013). Dit levende in de muziek, als stem van de Ander, lijkt dan het 

object a te zijn dat ingrijpt op het lichaam (Geldhof, 2014b; Stevens, 2008; 

Vanheule, 2013). Door dit affect, veroorzaakt door muziek, wordt de danser 

bewogen (Demuynck, 2015). Waardoor bewegingen direct verband houden met 

deze lichamelijke jouissance en er een eerste barrière tegen bieden (Miller, 2014; 

Pratta, 2015; Vanheule, 2013).   
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Het lichaam kan geen ‘neen’ zeggen tegen het appel van de muziek, als stem van de 

Ander (Catão, 2011). Het zit erin gevangen (Sibony, 1995). Het lichaam wordt dan 

bewogen door wat de stem van de Ander lichamelijk teweegbrengt. Door deze 

ervaring kan de danser gehypnotiseerd worden, door zijn eigen lichaam (Sibony, 

1995). Het lichaam beweegt buiten de controle van het subject. Dit kan dan 

gepaard gaan met een verminderd zelfbewustzijn. Ook hier is er dus een verlies 

van het Ik-gevoel zoals ook bekomen wordt door het opgaan in een groter geheel 

(Demuynck, 2015; Van Riel, 2001; Verhaeghe, 2017). 

 

De resultaten bekomen met deze masterproef kennen enkele implicaties. Eerst en 

vooral kan met deze masterproef het psychoanalytische denkkader op vlak van 

dans worden aangevuld. Geen onbelangrijke implicatie aangezien het thema dans 

nog weinig uitgediept is binnen de psychoanalyse (Pratta, 2015). Deze masterproef 

biedt dus een opening, een uitnodiging naar het verder bestuderen van dans. Ook 

draagt het reeds een steentje bij in het begrijpen van dans en geeft het een visie op 

welke functie het kan uitoefenen.  

 

Naast deze theoretische implicatie kan gesteld worden dat de bevindingen 

bekomen met deze masterproef tevens een bijdrage kunnen leveren aan het veld 

van de danstherapie. Dit laatste is een domein waarnaar nog weinig onderzoek is 

gebeurd (Levy, 2005). Met deze masterproef kan er dus ook een contributie 

worden geleverd aan de theorie omtrent het werkingsmechanisme van deze 

therapie.  

 

Een laatste algemene implicatie van deze masterproef speelt zich af op een meer 

maatschappelijk niveau. Uit deze masterproef wordt duidelijk dat professionele 

dansers in dans een oplossing kunnen vinden, dat dans een ankerpunt kan bieden 

voor het subject waardoor het de realiteitsbeleving mee vormgeeft en stabiliseert. 

Het lijkt belangrijk te erkennen dat ieder van ons dingen aanwendt die eenzelfde 

functie kunnen uitoefenen (Geldhof, 2014b; Miller, 2011; Vanheule, 2013). Dit 

zorgt voor een meer genuanceerd mensbeeld waarbij de illusie van de normaliteit 

niet meer als maatstaf wordt gebruikt teneinde mensen te categoriseren of te 
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diagnosticeren. Het nodigt uit een zoektocht aan te vatten naar de singuliere 

oplossingen die iemand toepast waardoor er ruimte komt voor het subject met zijn 

of haar singulariteit.   

 

Het onderzoek uitgevoerd in deze masterproef kent enkele limitaties. De gebruikte 

steekproef is relatief klein, er nemen vijf participanten deel. Dit maakt dat de 

bevindingen moeilijk te generaliseren zijn naar populatieniveau (Smith & Eatough, 

2007). Het gebruik van een kleine steekproef is echter gangbaar voor de methode 

IPA. Dit omdat op deze manier elk geval in detail geanalyseerd kan worden. De 

focus wordt dus gelegd op diepte-onderzoek waarbij het werken in de breedte 

moet worden opgeofferd aangezien IPA een tijdrovende activiteit is (Pietkiewicz & 

Smith, 2014; Smith, 2015; Smith & Eatough, 2007). Er is geen juist antwoord op de 

vraag naar hoeveel participanten minimaal nodig zijn in een IPA studie (Smith, 

2015). Zo wordt IPA ook bij ‘single case studies’ gebruikt waar de steekproef één 

participant betreft. Dit gebruik van kleine steekproeven is in opmars. Het laat een 

gedetailleerde analyse toe waarbij de onderzoeker niet overweldigd wordt door de 

verkregen data (Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith, 2015; Smith & Eatough, 2007)  

Ook wordt aangeraden dat studenten die een IPA studie uitvoeren, gebruik maken 

van een steekproef van drie participanten (Smith, 2015; Smith & Eatough, 2007). 

Zelfs met dit aantal kan een grote hoeveelheid gedetailleerde data verkregen 

worden, genoeg om een goed uitgevoerde IPA studie te verkrijgen (Smith, 2015). 

Ook bestaat het risico voor nieuwkomers die voor de eerste keer een IPA 

onderzoek uitvoeren, dat ze gebruik maken van een te grote steekproef waardoor 

de data niet voldoende diepgaand geanalyseerd kan worden (Smith, 2015). De 

reeds aangegeven moeilijkheid generaliseerbare uitspraken te doen, wordt door 

Warnock (1994) in een ander licht geplaatst. Zij maakt een belangrijk en 

scherpzinnig punt door te stellen dat wanneer men zich verdiept in het 

particuliere, men ook dichter tot het universele komt. Op deze manier brengt het 

detail van het individuele ons dichter bij sigificante aspecten van het algemene. 

Anders verwoord worden we door in verbinding te staan met de unieke ervaring 

van een participant, ook verbonden met een gedeelde menselijkheid (Smith & 

Eatough, 2007). 
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Een tweede limitatie kan worden toegeschreven aan de subjectiviteit van de 

interpretaties van de onderzoeker die een invloed hebben op de bekomen 

resultaten. Het maken van subjectieve interpretaties is echter nodig om betekenis 

te kunnen verlenen aan de geleefde ervaring van de participanten (Pietkiewicz & 

Smith, 2014). Deze limitatie werd deels verholpen door reflexief te handelen, 

gebruik te maken van triangulatie en een transparante beschrijving te voorzien 

van het onderzoeksproces (Rodham, Fox, & Doran, 2015; Vicary, Young, & Hicks, 

2017; Yardley, 2008).  

 

Een laatste limitatie heeft te maken met een preliminaire opvatting eigen aan de 

methode IPA. Er wordt vanuit gegaan dat er een connectie is tussen wat mensen 

zeggen en wat ze denken of voelen, bij deze methode. Tegelijkertijd wordt echter 

erkend dat deze connectie gecompliceerd is en dat mensen soms moeite hebben 

om zichzelf uit te drukken. Desalniettemin moet de onderzoeker de mentale en 

emotionele staat van de participant interpreteren op basis van wat deze zegt 

(Smith & Eatough, 2007). 

 

Als conclusie van deze masterproef kan gesteld worden dat dans een aanzienlijke 

impact uitoefent op het leven van professionele dansers. Algemeen wordt duidelijk 

dat dans een symptomatische functie kan innemen, waarbij een link kan worden 

gelegd naar dans als een Naam-van-de-Vader, een neurotisch symptoom (Geldhof, 

2014b; Vanheule, 2013). Deze functie van dans lijkt een bovenbouw te zijn op het 

onderliggende sinthomatische van dans (Verhaeghe, 2000). Dans wordt op 

verschillende punten aangewend om met het reële om te gaan. Bij de dansers 

besproken in deze masterproef lijkt dit vooral te gaan over de confrontatie met een 

lichamelijke jouissance, het lichamelijke genot van ‘le corps parlant’ (Geldhof, 

2014b; Miller, 2014; Pratta, 2015).    

 

Het lijkt belangrijk om met toekomstig onderzoek het thema dans nog verder uit te 

diepen. Het belang en de functie van dans en beweging zijn nog weinig beschreven 

binnen het psychoanalytische denkkader (Pratta, 2015). Het begrijpen van de 
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onderliggende dynamieken kan tevens een bijdrage leveren aan het onderzoek 

omtrent danstherapie (Levy, 2005). 

 

Waar er in dit onderzoek enkel gebruik werd gemaakt van semi-gestructureerde 

interviews als methode voor data-verzameling, kan er in toekomstig onderzoek 

ook gebruik gemaakt worden van observaties. De hierboven besproken limitatie 

gaande over de eventuele moeilijkheid die de participanten kunnen ondervinden 

om zichzelf uit te drukken, kan hierdoor deels worden opgevangen.  
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