Verloochening en representatie
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Het werk van de belgiese surrealist RenÃ Magritte voert ons
naar de grenzen van het estheties domein. Het dwingt de toeschouwer zijn passieve kijkhouding op te geven en nodigt hem
uit tot een reflektie over juist die vraagstukken, die door
bun alledaagsheid en banaliteit aan deze passieve kijkhouding
ontsnappen. Tot deze vraagstukken behoort dat van de visuele
representatie, of, uitgedrukt in de bredere terminologie van
de semiologie, dat van de status van de relatie tussen betekenaar en betekende. Deze kennistheoretiese konnotatie van Magritte's werk is niet aan een inlijving door het filosofiese
vertoog ontsnapt. Met name La trahision des images uit 1929
(zie afbeelding) heeft zich in de laatste decennia door middel van een groot aantal kommentaren naadloos in dit vertoog
gevoegd. FoucaultsCeci n'est pas une pipe vormt van deze
kommentaren wellicht de meest geslaagde inlijving van de beroemde pijp.
Wat de lezer opvalt in de verschillende interpreta~iesis dat
de titel van La trahision des images nauwelijks ter sprake
komt. Dit is opvallend, omdat de titels in het werk van Magritte een belangrijke bijdrage leveren aan de opgeworpen
vraagstelling en op grond hiervan hun aandeel in de interpretatie opeisen. Door hun raadselachtige karakter bieden de titels evenwel weerstand tegen hun opname in het filosofies vertoog. Magritte merkt hier zelf over op: 'De titels van de
schilderijen zijn geen uitleg en de schilderijen zijn geen
illustratie bij de titels. De betrekking is poÃ«ties dat wil
zeggen, deze betrekking licht slechts enkele kenmerken van deze objekten eruit, kenmerken die door het bewustzijn gewoon-

lijk genegeerd worden' (Magritte, 1979, p. 259). Voor een
analyse die zich richt op de receptie van het werk van Magritte vormen de titels, juist omdat ze iets onthullen over
datgene wat in de waarneming onbewust blijft, een verleidelijk uitgangspunt. Dit geldt speciaal voor La trahision des
images, omdat de titel verwijst naar een problematiek, die
ten nauwste verbonden blijkt met die van de representatie.
De titel van het schilderij van de pijp die geen pijp blijkt
te zijn, brengt ons op het terrein van de verloochening: er
wordt gewezen op een verloochening van de beelden (l).
De nauwe verbondenheid van representatie en verloochening,
en het feit dat deze aktiviteiten zich uitstrekken tot aan
de grenzen van ons denken, maken het bijzonder lastig ze
theoreties te 'overmeesteren'. We verkeren echter in de gelukkige omstandigheid dat we bij bestudering van deze verhouding beroep kunnen doen op een theorie, waarin de ver-

strengeling van verloochening en representatie een bevoorrechte plaats inneemt. Ik doel hierbij op de psychoanalyse
en met name op een aantal teksten die Freud en in zijn voetspoor de franse psychoanalytikus Mannoni in het kader van
het fetisjisme aan de verloochening (verleugnung) hebben gewijd ( 2 ) . Deze teksten zullen in het hiernavolgende als leidraad dienen bij de bestudering van het beeldende kommentaar
dat La trahision des images levert op de verhouding tussen
verloochening en representatie in de (receptie van) mimetiese
beeldende kunst ( 3 ) .
Daarbij wordt van aanvang af tevens een omgekeerde beweging
ingezet, waarbij ik Magrittes kommentaar aanwend om de psychoanalytiese opvatting van deze verhouding van binnenuit
krities te ondervragen. Mijn interpretatie van La trahision
des images draagt verder sporen van teksten van Derrida,
Barthes en Irigaray over het vraagstuk van de representatie.
En zoals La trahision des images zich heeft ingevoegd in de
seriÃ«l ordening van de taal, zo kerven deze sporen zich onvermijdelijk in de nooit hardende vernis van het estheties
beeld dat door het schilderij belichaamd wordt ( 4 ) .

Zowel Freud als Mannoni staan in hun tekst een moment stil
bij de merkwaardige ervaring die zij ondergingen toen zij in
hun psychoanalytiese praktijk gekonfronteerd werden met het
verschijnsel van de verloochening. Freud vangt een van de artikelen die hij aan dit verschijnsel wijdt aan met de woorden:
'Ik bevind me voor het moment in een interessante situatie.
Ik weet niet of wat ik te vertellen heb, beschouwd moet worden
als iets vanzelfsprekends dat iedereen al lang weet, of als
iets volledig nieuws en bevreemdends' (G.W. XVII, p. 5 9 ) . Mannoni drukt dezelfde stemming uit, wanneer hij in Je sais bien,
mals guand mÃªm ... stelt dat men, gekonfronteerd met het verschijnsel van de verloochening, 'zich heen en weer geslingerd
(voelt) tussen een gevoel van banaliteit en van grote bevreemding' (1969, p. 1 1 ) . Precies ditzelfde gevoel ervaren we, wanneer we voor het eerst gekonfronteerd worden met La trahision
des images. We zien een door de naieve stijl onmiskenbare afbeelding van een pijp, met daaronder de eveneens geschilderde
tekst 'Dit is geen pijp'. De schok die deze waarneming teweeg
brengt, voert ons eveneens binnen in het merkwaardige grensgebied van uiterste banaliteit en vervreemding ( 5 ) . De schok is
namelijk niet alleen gelegen in de eerste banale verbazing omtrent de schijnbare tegenspraak (dat een geschilderde pijp geen
echte pijp is), maar betreft sterker nog ook het feit dat we
verbaasd waren ( 6 ) . Dat we, ondanks onze kennis van het feit
dat een geschilderde pijp geen echte pijp is, toch geschokt waren op het moment dat het schilderij ons van het bezit van deze kennis bewust maakte. Zonder het onderschrift, zo.realiseren
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we ons bevreemd, zouden wij geloven dat wat wij waarnemen
wel degelijk een pijp is.
De ervaring van La trahision des images maakt ons bewust van
een kenmerk dat, zo moeten we veronderstellen, inherent is
aan iedere esthetiese waarneming van een mimeties kunstwerk,
namelijk het gelijktijdig naast elkaar bestaan van twee elkaar uitsluitende mentale houdingen. In de esthetiese waarneming van deze objekten weten we dat wat wij zien niet reÃ«e is, een fiktie betreft: gelijktijdig verloochenen we deze kennis (plaatsen haar als het ware tussen haakjes) en geven we ons over aan de realiteit van het waargenomene. Deze
verloochening van de beelden (ten gunste van het reÃ«l objekt waar naar zij verwijzen) brengt ons bij het sine qua
non van de mimetiese ervaring. Zonder het mechanisme van het
gelijktijdig naast elkaar bestaan van een weten en een daarmee onverenigbaar geloven, hetgeen steeds een bepaalde vorm
van niet-weten impliceert, lijkt de mimetiese ervaring niet
mogelijk. Indien de kenniskomponent ontbreekt bevinden we
ons in de legendariese situatie van de toeschouwers van de
eerste filmvoorstelling in het Grand CafÃ in Parijs, die in
paniek wegvluchtten voor de op het filmdoek aanstormende
trein. De kenniskomponent lijkt in dit geval volledig overvleugeld ("opgenomen" zou misschien een betere term zijn)
door (in) de affektieve komponent. Ontbreekt de geloofskomponent, dan kan er evenmin sprake zijn van een esthetiese ervaring. In de woorden van Mannoni: 'wie onvoorbereid een traditioneel Chinees stuk bijwoont, loopt kans het toneel te
zien zoals het is, de akteurs zoals ze zijn. Obfektief gezien is het nog wel theater, maar zonder de theatrale uitwerking' (1969, p. 161).
Een belangrijk deel van de twintigste eeuwse beeldende kunst,
met name dat deel dat zich afkeert van het mimetiese, zoals
de abstrakte kunst, lijkt zich onbewust te verwijderen van de
grenzen van de hybride samenhang van geloven en weten. De
kracht van La trahision des images is erin gelegen dat het
ons bewust maakt van dit naast elkaar bestaan van de kennisen geloofskomponent en, wat wellicht een nog belangrijker
uitwerking is, het doordringt ons van het allerminst vanzelfsprekende van deze samenhang. We worden immers gekonfronteerd
met de vraag hoe het mogelijk is dat twee elkaar uitsluitende
houdingen gelijktijdig in ons bewustzijn aanwezig kunnen zijn.
La trahlsion des images geeft op deze vraag geen antwoord.
Het genot dat het schilderij ons biedt kan moeilijk anders
omschreven worden dan als een bijzonder pervers en subversief genot. Het is een schokkend genot, dat er niet: op uit
is om te behagen en te verklaren, maar om te verstoren en te
evoceren (een genot dat kenmerkend kan worden genoemd voor de
gehele traditie van de niet-meer-schone-kunsten). Magrittes
schilderen is een dekonstruktieve daad in de betekenis die
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Derrida aan deze term heeft toegekend. De schilderijen van
Magritte maken ons op schokkende wijze bewust van datgene
dat in de mimetiese ervaring partieel onbewust moet blijven:
het proces van de representatie. Het ongereflekteerd blijven
van het aanwezig stellen van een afwezig objekt door middel
van een teken, vormt de mogelijkheidsvoorwaarde voor iedere
mimetiese ervaring.
Het subversieve karakter van Magrittes dekonstruktieve arbeid
ligt in het bewustmaken van dezevoor de mimetiese ervaring
noodzakelijke verloochening van de representatie. In deze bewustwording, waarin de twee elkaar uitsluitende houdingen in
een denkact bijeen worden gebracht, wordt de mimetiese ervaring haar representatieve schijn ontnomen (7). De mimetiese
ervaring wordt - en dit onderscheidt Magrittes werk van de
abstracte kunst, waarin de mimesis 'eenvoudigweg' verlaten
wordt
van binnenuit ontkracht (8).
Het feit dat La trahision des images de toeschouwer ondanks
deze dekonstruktie van de mimetiese ervaring toch een zeker
kwantum lust verschaft, maakt het perverse karakter ervan uit.
Dit genot vormt een aanwijzing voor het bestaan van een andere esthetiese 'ruimte' voorbij die van de traditionele representatie. Het is deze, door het genot ontsloten ruimte,
die me intrigeert.

-

Is bet louter toeval dat Freud, wanneer hij spreekt over de
perversie, eveneens stuit op de verstrengeling van verlnochening en representatie? Freud werkt enkele aspekten van deze
relatie nader uit in zijn analyse van het fetisjisme. In de
visie van Freud is het fetisjisme hierop gebaseerd dat de
vrijwel altijd mannelijke analysand 'niet erkent dat de vrouw
geen penis heeft, wat hem als bewijs van de mogelijkheid
zelf gekastreerd te worden hoogst onwelkom is' (G.W. XVII,
p. 133). De analysand verloochent om deze reden zijn zintuiglijke waarneming dat de vrouw geen fallus bezit en houdt
vast aan de tegenovergestelde overtuiging. De verloochende
waarneming blijft echter volgens Freud desalniettemin invloed
uitoefenen en daarom verleent de fetisjist aan iets anders,
een lichaamsdeel of een kledingstuk, de rol van de fallus.
De fetisj, zo zouden we het kunnen uitdrukken, stelt de fallus krachtens zijn afwezigheid aanwezig. Freud spreekt in dit
verband over een aan de droomarbeid verwante kompromisvorming tussen twee tegenstrijdige houdingen. De fetisj vormt
een kompromis tussen de zintuiglijke waarneming die de afwezigheid van de fallus bij de vrouw vaststelt en de wens
deze fallus voor de waarneming te behouden. De fetisj maakt
het mogelijk dat het geloof aan de aanwezigheid van de
vrouwelijke fallus wordt 'gehandhaafd, maar ook opgeheven'
(G.W. XIV, p. 3 1 3 ) .
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Octave Mannoni oppert de veronderstelling, dat deze fetisjering van de afwezige fallus van de vrouw (moeder) model
staat 'voor alle vormen van geloof die zich ondanks de logenstraffing door de werkelijkheid handhaven' (1969, p. 11).
De strukturele overeenkomst van de seksuele en esthetiese
verloochening is inderdaad opmerkelijk. In de esthetiese
waarneming, Ã©Ã van die vormen van geloof waar Mannoni op
doelt, wordt immers eveneens een objekt op grond van zijn
afwezigheid door een teken aanwezig gesteld. Een geschilderd objekt (bijvoorbeeld de pijp in La t r a h i s i o n d e s
-images) vormt een esthetiese 'fetisj', een kompromisvorm
tussen de kennis van de afwezigheid van het objekt en de
verloochening van deze kennis, en maakt het zo mogelijk het
afwezige objekt voor de waarneming te behouden. Zowel in
het geval van de seksuele als de esthetiese verloochening
betreden we
de term "fetisj" lijkt niet zonder reden gekozen het terrein van het m a g i e s e (of nauwkeuriger: dat
van de 'magie van het geloof' die aan het 'geloof in de magie' vooraf gaat; Mannoni, 1969, p. 30). Opmerkelijk daarbij is evenwel dat in beide gevallen de verloochening zich,
ondanks haar irrationele karakter, 'in het volle licht' afspeelt (Mannoni, 1969, p. 30). Noch de seksuele fetisj,
noch het geschilderde objekt hebben iets geheimzinnigs, tegelijkertijd zijn zij in staat ons binnen een magiese ervaring te voeren.

-

-

In het voorafgaande, en dit lijkt de opgemerkte analogie
tussen de seksuele en de esthetiese verloochening een halt
toe te roepen, merkte ik op dat we in de esthetiese waarneming gelijktijdig met de ervaring van de verloochening
(het magiese kompromis tussen weten en wensen) over de kennis
beschikken van de afwezigheid van het objekt. In het geval
van La t r a h i s i o n d e s i m a g e s de afwezigheid van de echte pijp.
Deze kennis, zo merkte ik verder op, tast de esthetiese verloochening op geen enkele wijze aan. Dit lijkt de esthetiese verloochening te onderscheiden van de seksuele, waarin
deze kenniskomponent afwezig lijkt te zijn. In de A b r - i s s
d e r P s y c h o a n a l y s e wijst Freud echter ook in het seksuele
fetisjisme een naast elkaar bestaan van verloochening en
kennis aan: 'De kreatie van de fetisj kwam voort uit de intentie het bewijs van de mogelijkheid van kastratie te vernietigen, zodat men aan de kastratieangst kan ontkomen. Wanneer de vrouw net als andere levende wezens een penis bezit,
behoeft men niet te beven om het verdere bezit van de eigen
penis. Nu komen we fetisjisten tegen die dezelfde kastratieangst ontwikkeld hebben als de nÃ-et-fetisjiste en er
dus op dezelfde manier op reageren. In hun gedragingen drukken zij dus tezelfder tijd twee tegengestelde houdingen uit.
Enerzijds verloochenen zij de werkelijkheid van hun waarneming dat zij aan het vrouwelijk genitaal geen penis hebben
gezien, anderzijds erkennen zij het ontbreken van de penis
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bij de vrouw en trekken er de juiste konklusie uit. Beide
attitudes bestaan gedurende het hele leven naast elkaar zonder elkaar wederzijds te beÃ¯nvloeden (G.W. VIT, p. 133).
Het verschijnsel van het naast elkaar bestaan van twee elkaar uitsluitende houdingen duidt Freud nu aan als Ik-splijting (Ich-spaltung). Het optreden van de Ik-splijting geeft
aan dat de verloochening van de waarneming door de fetisjist
niet volledig is, de erkenning ervan is immers ook in het bewustzijn aanwezig. Het fetisjisme is in dit geval slechts
partieel ontwikkeld: 'Het beheerst de objektkeuze niet met
uitsluiting van al bet andere, maar laat ruimte voor een
meer of mindere mate van normaal seksueel gedrag en trekt
zich soms zelfs naar een bescheiden rol of louter aanduiding terug. De scheiding tussen het ik en de realiteit is
de fetisjist dus nooit vokomen gelukt' (G.W. VII, p. 134).
De esthetiese waarneming laat zich in vergelijkbare termen
beschrijven. De toeschouwer van La trahision des images
geeft zich over aan de imaginaire aanwezigheid van het objekt, maar beseft tegelijkertijd deze overgave en maakt daardoor juist deze ervaring tot een esthetiese. Zoals het seksuele fetisjisme zich volgens Freud in de meeste gevallen terugtrekt naar een bescheiden rol of louter aanduiding (en het
seksuele doel van de genitale reproduktie behouden blijft),
zo ook houdt de toeschouwer die bevangen is in de esthetiese
ervaring de weg open voor een volwaardige kennis-reproduktie.
Beide vormen van fetisjisme blijven op deze wijze onder de
heerschappij van een instrumentalistiese representatie, in
dienst van wat Freud aanduidt als het realiteitsprincipe
(vgl. G.W. VIII, pp. 229-238). De schok die La trahision des
Images geeft is slechts kortstondig: de vertrouwde kaders
van de waarneming herstellen zich snel. Ontwaakt uit zijn
esthetiese 'droom', grijpt de hand feilloos naar de asbak en
rookt de toeschouwer tevreden zijn pijpje.
Wanneer bet fetisjisme akuut wordt, trekt de seksuele aktiviCeit zich terug van de reproduktie. De fetisjist ontworstelt
zich aan de heerschappij van het seksuele doel. De esthetiese
toeschouwer trekt zich, wanneer hij zich in dezelfde situatie
van akuut fetisjisme bevindt, op analoge wijze terug in zijn
'belangeloze welbehageni en ontkomt aan de heerschappij van
de instumentalistiese representatie. In beide gevallen overmeestert de voorlust de eindlust, wordt de waarneming pervers (zie voor de gekursiveerde termen Freud G.G. V, p. IlOv;
in relatie tot het esthetiese G.W. V1 en G.W. VII, p. 303v.).
In beide gevallen kunnen we daarom spreken van een overgang
naar een akuut estheticisme. Dat wil zeggen dat de kijklust
een doel op zich wordt, afgesneden van de alledaagse praktijk
van het kijken, die geleid wordt door de eisen van seksuele
reproduktie en utilitaire representatie.
Een beschrijving van deze vormen van fetisjisme, die, zoals
in het geval van Freud, haar uiteindelijke kriterium vindt in
deze eisen van het realiteitsprincipe, kan haar pejoratieve

66

klank niet verhullen. Het genot dat de fetisjist ondergaat
in het seksuele en esthetiese spel kan echter evenmin worden
verhuld. Maar het is een genot dat niet gerepresenteerd kan
worden in een orde, waarvan seksuele reproduktie en utilitaire representatie de centrale termen zijn: het is, in de
verschillende betekenissen van het woord, een niet-represent a m genot. Een theoretiese benadering - gesteld dat die
altijd zijn oorsprong vindt in de 'fabriek van het nut'
kan dit genot op zijn best situeren in een a-topos. De theorie wordt hier tot omweg, geperverteerd door haar objekt kan
zij het genot enkel evoceren op de momenten dat zij struikelt en haar begrijpende tanden in eigen staart zet. Is het
enkel ironie dat La trahision des images de theorie hierbij
haar richting wijst?

-

Het subversieve karakter van La trahlsion des images wordt gevormd door het feit dat het het mimetiese genot doorbreekt. Vertrekkend vanuit de orde van de representatie wordt deze orde
als leeg getoond. Door woord en beeld elkaar niet langer te
laten ondersteunen wordt de naÃ¯ef-realisties opvatting van
de representatie van binnenuit en 'in het volle daglicht'
verkracht. De betekenaars (het beeld van de pijp, de geschilderde tekst) verwijzen enkel nog op negatieve wijze naar elkaar en worden daardoor betekenisloos. De geschilderde zin
doet ons niet enkel beseffen dat het beeld van de pijp geen
echte pijp is, maar tevens dat deze zin ook op zichzelf betrekking heeft: ook de geschilderde zin is geen echte pijp.
Het betekende (de 'echte' pijp) verdwijnt geheel uit het gezichtsveld. Foucault brengt dit in zijn opstel over Magritte
als volgt onder woorden: 'Magritte laat de oude ruimte van de
voorstelling heersen, maar alleen aan de oppervlakte, want
het is niet meer dan een plat vlak dat woorden en beelden
draagt, eronder is niets' (1973, p. 32).
La trahision des images toont ons een merkwaardige eigenschap van het teken, waarover ook in de post-strukturalistiese
semiologie druk wordt gespekuleerd. De differentiele tekendefinitie van De Saussure (9) radikaliserend, stellen poststrukturalisten als Derrida, Lacan en Bartbes dat betekenaar
fslynifiant) en betekende lsignifiÃ© geen principiele eenheid (teken) vormen, maar dat het betekende in de artikulatie
(dat wil zeggen: kombinatie en substitutie) van de betekenaars
wordt voortgebracht. Een betekende, zo wordt gesteld, verwijst
altijd naar andere elementen en bevindt zich daardoor ook
steeds in de positie van betekenaar. Een gevolg daarvan is dat
het betekende zich voortdurend uitstelt. Ieder betekende is
ingeschreven in een verwijzingsspel dat nooit tot rust komt.
In tegenstelling tot wat de traditionele 'metafysika van het
teken' beweerd, representeert de betekenaar dus volgens de
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poststrukturalisten niet een betekende, dat op zich reeds
betekenis zou bezitten, maar is het een afgeleid fenomeen,
een effekt van het systematies spel van hetekenaars (vgl.
Berns 1981, pp. 141-169).
In La trahision des -images, zo zou men het kunnen uitdrukken, draait dit verwijzingsspel als het ware dol. In de negatieve verwijzing wordt de representatie haar referentiele
funktie, die door de poststrukturalisten in navolging van
De Saussure methodologies tussen haakjes wordt geplaatst
()O), geheel ontnomen. Het verwijzingsspel wordt tot een oneindige herhaling zonder origineel, tot sirnulacrum. De toeschouwer wordt in een domein getrokken van waaruit het moeilijk te ontsnappen is. Op psychies nivo komt dit tot uitdrukking in het simultaan ervaren van de voor de esthetiese ervaring noodzakelijk gescheiden houdingen van weten en geloven. De toeschouwer wordt zich van zijn ik-splitsing bewust.
Toch, en dat is het merkwaardige aan deze hele ervaring,
gaat deze bewustwording niet gepaard met pijn of angst, Z0als men zou mogen vermoeden. De 'kastratiedreiging', die
hier het objekt van onze ervaring (de 'echte' pijp) betreft,
wordt immers in de ervaring van de kortsluiting van de betekenaars in La trahision des images akuut. De dekonstruktie
levert daarentegen een kwantum aan lust op, een lust die enkel de perversie ons kan schenken.
Het is verleidelijk om op deze plaats Derrida te citeren:
'Zodra een betekenaar ophoudt te imiteren, wordt het gevaar
van de perversie zonder meer akuut' (1968a, p. 29 1). Wanneer
de betekenaars niet langer het betekende representeren, maar
louter elkaar betekenen (een meer adekwate terminologie zou
hier op zijn plaats zijn) worden ze tot zichzelf beminnende
betekenaars, tot fetisj. Magritte voltrekt in La. trahision
des images de overgang van een partieel fetisjisme van de
esthetiese ervaring naar het totale fetisjisme van het estheticisme. De geloofskomponent wordt geÃ«limineer ten behoeve
van een bijzondere lust aan kennis van 'bet verglijden van
betekenis onder de betekenaar' (~acan,1966, p. 502). De
heerschappij van het betekende, die eigen is aan het naÃ¯e
realisme, wordt hier verlaten ten behoeve van een lust aan
de heerschappij van de betekenaars. Barthes spreekt in het
kader van de literaire tekst over het genot (de seksuele
jouissance) van een spel waarin de uiteindelijke betekenis
zich voortdurend terugtrekt: 'De tekst is eindeloos doende
het betekende te ontwijken, de tekst is dilatories; zijn
terrein is dat van de betekenaar. De betekenaar moet niet
worden opgevat als "de eerste fase van de betekenis", het
materiÃ«l voorportaal, maar integendeel juist als het naspel ervan. Op dezelfde manier verwijst de oneindigheid van
de betekenaars niet naar een of ander idee van het onzegbare
(een onnoembaar betekende) maar naar het begrip spel'
(Barthes, 1971, p. 227).
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La trahision des images duidt op het terrein van de visuele
betekenaars de uiterste limiet van dit spel aan, van deze
jouissance: het imaginaire omslagpunt waarin de betekening
(signiflance) overgaat in het tonen van de zinledigheid van
de representatie. De mimeties-esthetiese ervaring, die de
geloofskomponent als noodzakelijk element in zich bevat,
wordt hier verlaten om de weg vrij te maken voor de kennis
van een estheticisme dat zich ontfermt over alle betekenaars.
Niet enkel de betekenaars die traditioneel aangeduid worden
als imaginair of artistiek worden in dit estheticisme meegesleept: ook de pijp in de asbak wordt tot onderdeel van een
verwijzingsspel zonder grond.

In het voorafgaande heb ik mij, op een enigszins intuÃ®tiev
wijze, laten leiden door de door Mannoni opgemerkte analogie
tussen de seksuele en estheties-mimetiese verloochening.
Daarbij kwam ik op het spoor van een raadselachtige verhouding
tussen seksuele en kennistheoretiese representatie. Deze verhouding, die op onverwachte plaatsen steeds opnieuw opduikt in
het verhaal van de moderne filosofie ( 1 1 ) kan met een verwijzing naar de poststrukturalistiese lezing van Freud door
Lacan ook op meer theoretiese gronden worden beargumenteerd.
We dienen deze omweg korte tijd te volgen, omdat hij het ons
mogelijk maakt La trahision des images vanuit een enigszins
verschoven perspektief te benaderen, in de hoop dat deze perspektieven samen meer 'diepte' aan het beeld verlenen.
Lacans terugkeer naar Freud is, zoals bekend ( ] Z ) , sterk beInvloed door de strukturalistiese linguÃ¯stie van De Saussure.
Dit brengt Lacan ertoe, de kastratieproblematiek te interpreteren als een kompleks dat de intrede van het individu in de
symboliese orde markeert. Het individu, dat aanvankelijk in
een imaginaire orde van onmiddellijke ervaring verblijft,
krijgt in de optiek van Lacan pas de status van subjekt, wanneer het zich invoegt in deze symboliese orde. In deze termenketen worden het individu en de objekten van zijn ervaring
gerepresenteerd, ia hun afwezigheid aanwezig gesteld. De
narcistiese identifikatie met het spiegelbeeld (die maakt dat
men op imaginaire wijze steeds samenvalt;met de ander) wordt
daarbij afgelost door de erkenning van het anderszijn van de
(symbolies geartikuleerde) Ander. De werkelijkheid (rÃ©alitÃ
van het subjekt is zo steeds een symbolies gemarkeerde werkelijkheid. Hieruit met name blijkt het poststrukturalistiese
karakter van Lacans positie: de betekenis van een ervaring is
niet vooraf gegeven, maar een effekt, een 'neerslag' van de
keten van de betekenaars. De betekenis verglijdt, zoals we
hiervoor reeds zagen, in het 'jeu de signifiants', in het oneindige spel van de hetekenaars.

Evenals Freud, legt ook Lacan een sterke nadruk op de rol
die de fallus speelt in de overgang van het imaginaire naar
het symboliese stadium. Hij verzet zich daarbij echter
sterk tegen een mogelijke naturalistiese interpretatie van
het kastratiekompleks. Voor Lacan is de fallus 'geen fantasie
evenmin een objekt
[en] nog veel minder het orgaan dat hij symboliseert'(Lacan, 1966, p. 690). De fallus is
voor Lacan daarentegen de betekenaar, die de overgang van
het imaginaire naar het symboliese stadium bij uitstek markeert. Dit is volgens Lacan ook de reden dat Freud voor deze betekenaar een term heeft gekozen die verwijst naar het
sÃ-mulacru dat de fallus in de Oudheid was: 'Het is immers
de betekenaar die ertoe bestemd is om de effekten van het betekende in hun totaliteit aan te duiden, voorzover de betekenaar de mogelijkheidsvoorwaarde voor die effekten is' (Lacan, 1966, p. 690).
De fallus vormt de derde term die de duele relatie van het
spiegelstadium, die kenmerkend is voor de imaginaire orde,
omzet in de voor de symboliese orde kenmerkende triangulaire
relatie. De fallus vormt 'het kleinste verschil' dat aanduidt 'wat het kind niet is, de moeder niet heeft en de vader (veronderstellenderwijs) wel heeft' (Mooij, 1975, p. 1 4 2 ) .
Er komt, in de woorden van Mooij, een dubbele distanci'ring
tot stand: 'Ten eerste ontstaat er een separatie van de aanvankelijke twee-eenheid, waardoor zich een gaping (une beance) voordoet tussen wat: nu twee relata, twee termen zijn,
en waardoor er een leegte (un vide) OnHstaat op de plaats
waar eerst deze twee-eenheid was (une place vide). Hierdoor
ontstaat het gemis (Ie manque) dat het verlangen in zijn onverzadigbaarheid introduceert. Ten tweede ontstaat er een separatie tussen wat nu een relatie tussen twee termen is, en
datgene wat deze relatie benoemt. De derde term kreÃ«er dus
een dubbel onderscheid, intern: tussen de twee relata, en
extern: tussen de relatie en de symboliese representatie ervan. We kunnen deze funktie samenvatten als : differentiÃ«rend
representatie' (Mooij, 1975, p. 142).
De fallus fungeert aldus bij Lacan als een transcendentale
betekenaar, dat wil zeggen: de noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde voor iedere betekenisproduktie. Het is de betekenaar die de toegang tot de (symboliese) orde van de representatie ontsluit en daarmee een onbevredigbaar verlangen introduceert. Maar tegelijkertijd is de fallus ook nog een specifieke betekenaar, namelijk de betekenaar die de penis aanduidt (vgl. Weber, 1985). Dit verklaart waarom Freud - en Lacan met hem - het kastratiekompleks een bevoorrechte rol toewijzen bij de intrede in de symboliese orde. Bovendien verklaart het waarom de representatie van de heide seksen en de
betekenisrepresentatie in het algemeen zich volgens de psychoanalytiese theorie niet laten scheiden.
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Keren we terug naar het paradoxale genot van het fetisjisme
aan de betekenaars. Dit is inmiddels duidelijk: het is een
paradoxaal genot. Het inzicht dat de betekeoaars enkel zichzelf beminnen, dat iedere toegang tot het betekende afgesneden ('gekastreerd') is doet eerder het tegendeel vermoeden:
een snijdende pijn. Om dit genot te kunnen plaatsen dienen
we vooraleerst
een nieuwe omweg - het onderscheid tussen
het esthetiese geloof en de estheticistiese kennis nader te
omlijnen.
Het is ook hier Mannoni, die ons een richting suggereert. Hij
stelt, aansluitend bij de lacaniaanse topologie, dat het geloof steeds 'de ondersteuning door de ander' veronderstelt
(1969, p. 3 2 ) . In L'illusion comique OU le thÃ©Ã¡t du point
de vue de l'imaginaire werkt Mannoni dit uit door middel van
een analyse van het 'primitieve' geloof aan maskers en de theatrale illusie. In het theater, beweert Mannoni, wordt alles
gedaan om de theatrale illusie te behouden, terwijl iedereen
weet dat er sprake is van een illusie (we hebben hier dus te
maken met de 'klassieke' esthetiese verloochening). Het is
hier alsof er steeds een 'denkbeeldige goedgelovige' aanwezig
is.
Mannoni merkt hier over op: 'Al zijn we zelf niet slachtoffer
van een theaterillusie of de illusie van maskers, toch blijkt
dat we graag iemand zien die er geloof aan hecht. Alles lijkt
te worden gedaan om deze illusie te produceren, maar wel bij
een ander. Alsof we zouden samenspannen met de akteurs. Hier
zien we wie die "je" van "je zou zeggen" was, waarmee de spelillusie wordt uitgedrukt. Want beslist: vroeger "geloofde men
in de maskers"
"Vroeger" betekent, zoals we kunnen vermoeden, "als kind". Een verklaring, misschien een beetje simplisties maar daarom nog niet geheel fout, dringt zich nu als het
ware op. Iets, iets van het kind dat we geweest zijn, leeft
nog in ons, etgens verborgen in het Ik, op die plaats misschien
die Freud in navolging van Fechner terecht het toneel van de
droom noemt (en waarom juist deze metafoor?). Dit verborgen
deel van ons zelf zou dus de plaats zijn van de illusie, waarvan we eigenlijk nog niet goed weten wat het is' (1969, p.
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Alhoewel Mannoni hier ekspliciet over het theater spreekt:, kan
zijn beschrijving zonder grote problemen toegepast worden op
de illusie die optreedt in de perceptie van mimetiese (visuele)
kunstwerken. Het geloof in de representatie, dat wil zeggen in
de mogelijkheid door het transparante venster van het schilderij de werkelijkheid zelf onmiddellijk waar te nemen, berust,
zo zou de analogie kunnen luiden, evenzeer op de goedgelovigheid van een ander. Natuurlijk weten we dat een schilderij een
imaginaire afbeelding vormt van de realiteit, maar we spannen
als het ware met de schilder samen om deze ander om te tuin,
of beter: achter het venster te leiden. Opnieuw dit irrationele

proces, d a t zich i n h e t v o l l e d a g l i c h t a f s p e e l t .
Als deze v e r k l a r i n g hout s n i j d t , b i e d t z i j ons d e mogelijkh e i d d e overgang van de h y b r i d e samenhang van geloven en wet e n van de e s t h e t i e s e p e r c e p t i e n a a r h e t ' a b s o l u t e ' weten
van h e t e s t h e t i c i s m e nu nader aan t e duiden. Deze overgang
zou dan p l a a t s vinden op h e t moment d a t de toeschouwer z e l f
de p l a a t s van de ander inneemt. Mannoni b e s c h r i j f t deze 0vergang aan de hand van e e n passage u i t de a u t o b i o g r a f i e
van Casanova. Het i s de s i t u a t i e van een persoon d i e i n z i j n
e i g e n v e r z i n s e l s g a a t g e l o v e n , d i e de f a l l u s n i e t l a n g e r
door magie, maar door bedrog b e z i t . Hier v i n d t v o l g e n s Mannon i de overgang p l a a t s n a a r h e t v o l l e d i g e f e t i s j i s m e en wordt
h e t geloof g e h e e l v e r l a t e n : 'We kunnen wel z i e n , d a t de
p l a a t s van de a n d e r , nu door de f e t i s j z e l f woÃ¯d b e z e t . A l s
deze o n t b r e e k t , s t i c h t d a t o n r u s t , z o a l s b i j Casanova, a l s
de goedgelovige v e r s t e k l a a t gaan. Maar Casanova b e e l d t z i c h
i n t e weten wie g e l o o f t e n n i e t g e l o o f t . Z e l f s a l s h i j z i c h
i n f e i t e v e r g i s t , kan h e t probleem i n termen van g e l o o f ges t e l d b l i j v e n worden. Na h e t i n s t e l l e n van d e f e t i s j , v e r d w i j n t h e t g e l o o f . We weten dan n i e t meer hoe de v r a a g i s
gaan l u i d e n , en we zouden kunnen zeggen d a t h e t d o e l van de
f e t i s j i s t j u i s t i s om aan i e d e r e v r a a g t e ontsnappen. Waar
i e d e r e e n met de Verleuynuny h e t t e r r e i n van h e t g e l o o f bet r e e d t , v e r l a t e n degenen d i e f e t i s j i s t worden wat hun perv e r s i e b e t r e f t d i t t e r r e i n j u i s t ' . ( ~ a n n o n i , 1969, p . 3 2 ) .
De p e r v e r s e k r a c h t van La t r a h i s i o n d e s images b e r u s t nu,
l a a t z i c h vermoeden, op h e t f e i t d a t h e t s c h i l d e r i j de toeschouwer i n de p o s i t i e b r e n g t , waarin h i j b e s e f t z e l f d e
goedgelovige t e z i j n . H i j v a l t a l s h e t ware op i m a g i n a i r e
w i j z e samen met de ander aan wie h i j a a n v a n k e l i j k h e t gel o o f t o e s c h r e e f en s t e l t zo h e t f e t i s j i s m e aan de beteken a a r s i n werking. De b e t e k e n a a r s houden op de Ander t e betekenen. A l s we binnen d e f r e u d i a a n s e t e r m i n o l o g i e b l i j v e n
kunnen we n i e t anders dan konkluderen d a t de psychose h i e r
n a b i j i s . We geven ons o v e r aan een o n k o n t r o l e e r b a a r en onb e h e e r s b a a r b e t e k e n i s p r o c e s d a t een u i t e i n d e l i j k e betekende
{ s i y n i f i Ã t r a n s c e n d e n t a l ) moet missen. We worden gekonfront e e r d met wat Moyaert a a n d u i d t a l s een s c h i z o f r e e n d i s c o u r s :
'Het s c h i z o f r e e n d i s c o u r s l e e r t ons op een hardhandige manier
d a t onze d i s c o u r s hun z i n n i e t o n t l e n e n aan of geschraagd
worden door de aanwezigheid van een l a a t s t e betekende of een
i d e a l e semantiese vormgeving d i e a l l e d i s c o u r s kan v e r e n i gen. I n een k o n f r o n t a t i e met de s c h i z o f r e n i e wordt ons d i s cours op z i j n b e u r t meegesleurd en ingeschreven i n een s p e l
van h e t e k e n a a r s zonder u l t i e m e grond of z i n . Op d i e manier
v e r l i e s t z i j n d i s c o u r s e l k e v a s t e grond en e l k d e f i n i t i e f
h o u v a s t . Het weten van m i j n d i s c o u r s s t u i t op e e n r a d i k a a l
niet-weten d a t s p o t met m i j n zekerheden: de s c h i z o f r e e n "fut i l i s e e r t " m i j n weten t o t een s p e l van b e t e k e n a a r s ' (Moyaert
1982, p. 151).
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Magrittes La trahision des images zou 'op grond' van deze
beschrijving een schizofreen discours kunnen worden genoemd.
In het cirkulaire spel van de betekenaars (de woorden en het
beeld) is iedere toegang tot het andere van de betekenaars
(het betekende, de 'echte' pijp) afgesneden. Er vindt, om een
andere term van Moyaert te gebruiken, een demetaforisatie
plaats (1982, p. 142). Het cirkulaixe spel van de betekenaars,
de louter negatieve verwijzing van de woorden en het beeld,
kreÃ«er een vakuum waar voordien het geloof het andere zijn
plaats toewees. Waar eerst een metaforiese sprong naar de overkant van de betekenaars was, bestaat nu slechts de eindeloze metonymie van betekenaars ( 13). La trahision des images
overvalt ons met andere woorden met het besef dat het schilderij (en de mimetiese kunst in het algemeen) geen venster
is waardoor wij het andere kunnen gadeslaan, maar een door
betekenaars gebrandschilderd glas dat niets verraadt behalve
zijn Ã©Ã©ndimensiona oppervlakte.
Met behulp van wat wij tot nu toe te weten zijn gekomen laat
het genot van het volledige fetisjisme (het estheticisme,
waarin de toeschouwer van Za trahision des images zich bevindt) zich nu dichter naderen. Het estheticisme, dat ons
opnieuw doet samenvallen met de imaginaire ander, neemt de
kastratieangst weg, doordat het betekende geheel uit het oog
verdwijnt en daardoor niet langer als gemis kan worden ervaren. Moyaert merkt in dit verband ten aanzien van de analoge
positie waarin de schizofreen zich bevindt op: 'Elke mogelijke kwetsbaarheid door de niet ongedaan te maken aanwezigheid van de Ander (of het andere) is verdwenen aangezien zijn
discours zowel een kode van de boodschap als een boodschap
van de kode is; en dit heeft tot bet gevolg dat het subjekt
van de psychose zelf de plaats van de ander inneemt, en dus
zelf de Ander i s geworden. De schizofreen kan zich rustig ophouden in een wereld van betekenaars die hij in zijn narcistiese inflatoire almacht vrij en zonder enig risiko kan manipuleren' (Moyaert, 1982, p. 151).
Het volledige fetisjisme lijkt zo gekenmerkt door een dubbel
genot. In de eerste plaats kent dit fetisjisme de vrijheid
van de metaforiese sprong in het duister. Het blijft aan de
oppervlakte, ontsnapt aan de angst voor het ontbreken, het
tekort (Ie mauque). Het genot is hier wezenlijk negatief, gebaseerd op de afwezigheid van angst. Maar tegelijkertijd is
er het andere genot van de manipulatie. Hij valt samen met
het andere, beheerst het spel van binnenuit omdat de fetisjist zelf onderdeel van het spel is geworden. In een klassiek freudiaans beeld uitgedrukt: hij ondergaat een oceaniese relatie met de (het) ander(e). Er vindt een terugkeer
plaats in 'het paradijs van zuivere onmiddellijkheid'.
De toeschouwer van La trahision des images bevindt zich, zij
het tijdelijk, eveneens in dit cirkulaite spel van de betekenaars. Hij wordt als het ware opgezogen in het oppervlakte
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van het doek. Zijn geloof aan hetbetekendemaakt plaats voor
het opgaan in het proces van betekening (.signifiance). De
kenniskomponent neemt de plaats van het geloven in, maar het
is een kennis van een bijzondere aard, waarin de negatie
(het niet-weten van het geloof) geÃ«limineer is. Dit ontbreken van de negatie maakt het radikaal anders-zijn van het
genot uit dat La trahision des images ontsluit. Het is, in
de woorden van Barthes, 'een genoc zonder scheiding' (1971,
p. 231). In termen van de psychoanalyse daarom echter ook
steeds: een imaginair genot. Het is om deze reden een genot
dat nooit adekwaat gevat kan worden in de schemata van de
representatie, zoals het genot van het seksuele fetisjisme
uiteindelijk niet adekwaat kan worden begrepen vanuit de
schemata van de seksuele reproduktie.

Met deze laatste opmerking zijn we teruggekeerd op een
plaats waar de omwegen mij al eerder brachten. Daarmee wordt
het cirkulaire karakter van deze wegen duidelijk. We moeten
konstateren dat we het genot van die andere - gepostuleerde esthetiese orde, in onze pogingen het onder de heerschappij
van onze theoretiese BemÃ¤chtigungstrie te brengen, daarmee
steeds opnieuw voor ons uit schoven. Vertrekkend vanuit de
orde van de representatie is datgene wat er buiten valt letterlijk niet-representabel. In deze zin lijkt het beeld dat
La trahision des images ons voorhoudt, samen te vallen met
de denk-beelden van de poststrukturalisten die onze omwegen
kruisten. De poststrukturalisten stellen immers dat een onmiddellijke ervaring - en moet niet toegegeven worden dat die
ervaring het 'uiteindelijke' reisdoel van mijn omzwervingen
was? - binnen de symboliese orde onmogelijk is. Daardoor is
het fetisjistiese genot in laatste instantie enkel te begrijpen als een regressie naar een imaginair verleden. Lacan
spreekt weliswaar over een derde orde, die van het werkelijke
(1e rÃ©el) maar deze wordt door hem opgevat als 'het onmogelijke: het is onmogelijk te bereiken of op te nemen en uiteindelijk ontoegankelijk' (Mooij 1985, p. 199). Lijkt Magritte
niet hetzelfde te zeggen, wanneer hij de 'werkelijke' pijp
voor onze ogen wegtovert?
Toch lijkt deze 'psychoanalytiese' interpretatie niet te stroken met het lichtvoetige genot dat La trahision des images
in mij oproept. Dreigt de pijp niet vooral te bezwijken onder
het gewicht van deze sobere theorieÃ« omtrent het Tekort? Het
is in ieder geval een gecharcheerde interpretatie. Daarom is
het verleidelijk op dit punt gekomen de omgekeerde beweging
- van Magritte naar de psychoanalyse toe - door te zetten,
ons in de ervaring die La trahision des images biedt te verschansen en van daaruit de theorie te ondervragen. In het
voorafgaande noemde ik La trahision des images de belichaming
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van de limiet van het spel der betekenaars. Deze limiet vormt
de grens tussen de driedimensionale ruimte van de signifiance
(die steeds wordt gekenmerkt door de metaforlese sprong naar
het andere van de betekenaars) en het platte vlak van de cirkulaire (metonymiese) heerschappij van de betekenaars. Waar
het poststrukturalisme de heerschappij van het transcendentale betekende bekritiseerde, daar toont Magritte ons dat de
'keten van betekenaars' de rammelende voorboden zijn van een
nieuwe heerschappij: die van de transcendentale betekenaar.
De legitieme vraag die La trahision desimagesons voor legt
is of met de verabsolutering van de betekenaarniet een nieuwe
gevangenis, een nieuw columbarium gebouwd wordt met de brokstukken van de oude kerker? (14).
De wegen van de verschillende poststrukturalisten (die ik
hiervoor al te simplificerend onder een noemer bracht) lijken
zich hier overigens ook te scheiden. Als Magritte hier tegenover Lacan staat dan bevinden Derrida en Barthes zich aan
zijn zijde. Samuel Weber wijst in zijn kommentaar op de betekenis van de fallus in het werk van Lacan, in navolging van
Derrida op het gevaar van de verabsolutering van de betekenaar: 'De verabsolutering van de betekenaar ontneemt hem echter tegelijkertijd zijn specifieke en bepalende verschil en
maakt hem daarmee tot een betekende' (Weber, 1985, p. 197).
De fallus, het eeuwige tekort, ontpopt zich bovendien als
een betekende waaraan iedere betekenaar uiteindelijk refereert. Daarmee wordt de toegang tot iedere ruimte buiten de
falliese representatie inderdaad theoreties onmogelijk gemaakt. Anders gesteld: wanneer de fallus als specifieke betekenaar verdwijnt, verabsoluteerd wordt, verdwijnt ook het
andere van de fallus: de lust.
Maar hoe deze lust te evoceren? Magritte stelt zich in ieder
geval niet ten doel om de representatie te vernietigen. In
La trahision des imagesblijft zij demonstratief aanwezig blijft de naÃ®ef-realistie weergegeven pijp niet steeds toch
ook een pijp? Magritte lijkt hiermee de uitspraak van Derrida te onderschrijven dat het niet mogelijk is 'een dekonstruktieve propositie te uiten, die niet al heimelijk de vorm, logika, en de impliciete postulaten heeft overgenomen van precies datgene wat bestreden wordt' (Derrida, 1968b, p. 280-1).
Magrittes strategie is een andere: hij laat de instrumentalistiese representatie struikelen terwille van de kortstondige
schok, die de heelden een moment isoleert uit de differentiÃ«rend keten van betekenaars (15). Op die momenten is het
ding, zo drukt Kaulingfreks het uit in zijn studie over Magritte, 'ongedifferentieerd aanwezig, zonder bepaling. Het
is er alleen, en hierdoor is het er als ware niet meer als
ding. In de doorgevoerde isolatie, in de presentie treedt het
als mysterie naar voren' (Kaulingfreks 1984, p. 111). Geschokt door de negatieve verwijzingen van beeld en onderschrift in La trahision des images, ervaren we voor een mo-
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ment het mysterie van 'de ervaringsgrond van loutere aanwezigheid' (Heidegger) van de pijp (zie noot 5 ) .
De representatie gaat voor een moment, als ik me deze woordspeling mag verloorloven, 'de pijp uit'. De franse taal maakt
het mogelijk het element van de breuk met het alledaagse nog
iets beter weer te geven: la representation casse sa pipe).
Alhoewel het bij uitstek de kunst is die ons deze mysterieuze
ervaring schenkt, is zij niet tot de kunst beperkt: l . . . de
gedachte waarvan een pijp en het opschrift "Dit is geen pijp"
de termen zijn . . . . ' l De jure" evoceren zulke gedachten het mysterie,-terwijl "de facto" het mysterie al wordt geÃ«voceer door
een pijp op een asbak' (Magritte, 1979, p. 5 3 0 ) . De pijp is
op dat moment Lacans objet petit a, het eerst verloren deelobjekt, de - door Lacan - 'verboden' laatste schakel in de keten van verlangen. In het geval van de ervaring van het mysterie is daarentegen geen sprake van een tekort, maar van een
overvloed (een plus-de-jouir). En is het niet deze overvloed
die ons het genot verleent? De genieting van de stille omgang
met de dingen. AndrÃ Breton, de surrealistiese paus, heeft
het hier in ieder geval bij het rechte eind gehad: Magritte
geeft les in de dingen.
Dit alles lijkt bijzonder oppervlakkig en banaal. Maar misschien ontsnapt het om deze reden juist aan de 'diepte-psychologie'. De opmerkingen over banaliteit en bevreemding van
Freud en Mannoni zijn hiervoor een indikatie. Magritte verwoordt veel eksplicieter zijn opvatting dat de psychoanalyse
niet bij machte is het mysterie te verklaren: 'De kunst, zoals ik haar begrijp, onttrekt zich aan de psychoanalyse: ze
evoceert het mysterie zonder welke de wereld niet zou bestaan,
dat wil zeggen het mysterie dat men niet moet verwarren met
wat voor probleem dan ook, hoe moeilijk ook. Niemand die goed
bij zijn hoofd is, gelooft dat de psychoanalyse het mysterie
van de wereld zou kunnen verhelderen. De aard van het mysterie doet de nieuwsgierigheid teniet. De psychoanalyse heeft
evenmin iets Ce vertellen over kunstwerken die het mysterie
van de wereld evoceren' (Magritte, 1979, p. 5 5 8 ) .
Als deze interpretatie aan de oppervlakte blijft, dan is dat
omdat de dingen zich dÃ¡Ã juist vertonen. Misschien moeten
we vanuit deze gedachte ook de titel van het schilderij interpreteren. Wat Magritte aan de kaak stelt in La trahision
des images is de verloochening van de onmiddellijke ervaring,
de verloochening van het beeld als beeld. Maar, en ook dat
maakt het schilderij duidelijk: pas achteraf, wanneer de theorie deze ervaring overmeestert, kan deze ervaring worden
verloochend en als een regressie, als een terugkeer naar een
imaginair verleden worden aangeduid. Een dergelijke moedwillig 'oppervlakkige' lezing Van La trahision des images
roept Nietzsches lofzang op de Grieken in herinnering: ' O , de
Grieken! Die wisten te leven: daarom is het zaak, braaf bij
de oppervlakte te blijven, de schijn te aanbidden, aan vormen,
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aan klanken, aan woorden, aan de hele Olympus van de schijn
te geloven! De Grieken waren oppervlakkig
uit diepte! En
komen wij, waaghalzen van de geest, die de hoogste e n gevaarlijkste top van het huidige denken beklommen hebben en van
daaraf omgekeken, omlaaggekeken hebben, daar niet opnieuw uit?
Grieken? Aanbidders van
Zijn w i j in dat opzicht niet juist
vormen, van klanken, van woorden? Niet juist o m die reden
Kunstenaars?' ( 3 , p. 3 5 2 ) > Misschien ligt de hoogste verdienste van La trahision des images wel in haar grenzeloze oppervlakkigheid - uit diepte.

-

-

-

Ik draag dit artikel graag op aan mijn leermeester en vriend Jan Aler, die
30 juni 1986 officieel afscheid neemt als hoogleraar esthetika en kultuurfilosofie aan de Gemeentelijke Universiteit. Voor hun kommentaar op een eerdere versie van dit artikel bedank ik Wiljo Doelman en de redaktie van
Krisis. Een speciaal woord van dank geldt Wouter van Haaften, die met een
inspirerende mengeling van scepcis Ã© enthousiasme onvermoeibaar zijn kanttekeningen in de marge van deze tekst plaatste.
1

2
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La trahision des images, door Magritke soms ook aangeduid als
de la parole, wordt in vertaling doorgaans aangeduid als Het verraad van
de beelden. Het franse "trahir" heeft in het Frans echter ook de betekenis van verloochening. Aangezien in het volgende Freuds theorie van de
verloochening centraal staat, heb ik voor de tweede vertaling gekozen.
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat in franse psychoanalytiese geschsiften "Verleugnung" veelal met "d6nir9vertaald wordt. (Vgl. Laplanche/
Pontalis, 1972, p. 595) en in nederlandse teksten vaak voor de term
'loochening" wordt gekozen. Dit is echter niet van invloed op de strekking
van mijn betoog. In mijn interpretatie heb ik de titel bovendien gelezen
als een genitivus objectivus: als een verloochening van de beelden door
de toeschouwer. Dit sluit een opvatting van de titel als een genitivus
alMectivus natuurlijk niet uit. De weg die deze interpretatie aanduidt,
heb ik in dit artikel echter niet gevolgd.
De teksten van Freud waar hier op gedoeld wordt, zijn 'Fetisjischmus'
(G.W.
XIV, p. 309v., Abriss der Psychoanalyse (G.W. XVII, p. 63v. en 'Die
Ich-spaltung im Abwehrvorgang' (G.W. XIV, p. 57v.). Van Mannoni zijn vooral
van belang 'Je sais bien, mais quand mÃ¨me ..' en 'L'illusion comique OU
Ie thÃ©Ã t du point de vue de l'imaginaire', beide in Mannoni, 1969. De
beide teksten van Mannoni verschenen in vertaling in
2, Nijmegen,
1983. In het onderstaande wordt geciteerd naar deze vertaling van Eric de
Kuyper en Jan Simons.
De term "mimesis" wordt hier in zijn brede betekenis opgevat als afbeelding van materiÃ«l en immaterÃ¯'l objekten. Ook een deel van de abstrakte
kunst (Mondriaan en Kandinsky bijvoorbeeld) vertoont in deze zin een mimeties karakter inzoverre zij verwijst naar een of andere realiteit buiten
het geschilderde vlak. Zie Stolniz, 1960, hfst. 6. Vgl. over de verhouding van de mimesis met de expressieve en formele aspekten van het estheties domein De Mul, 1986a.
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De interpretatie blijft immers zowel onvolledig als onvoltooid. Onvoltooid, omdat de kontekst van waaruit gehterpreteerd wordt voortdurend in beweging is; onvolledig, omdat esthetiese ideeÃ« die voorstellingen van de verbeeldingskracht zijn, die veel te denken geven
zonder dat ze volledig uitgedrukt en inzichtelijk kunnen worden gemaakt door onze begrippen (Kant, KU, p. 193).
5 De term 'schokkend' lijkt misschien te emotioneel geladen in relatie
tot de perceptie van een schilderij. Ik gebruik hem echter in de meer
specifieke betekenis die Kaulingfreks er in zijn boek over Magritte
aan heeft toegekend: 'Het onverwachte van de schok is als een Trojaans
paard in de vesting van het intellekt. Het intellekt wordt ontregeld,
maar herstelt zich en past de ontregeling in. Daarmee vergeet het het
gewelddadige van de verschuiving, en worden de gebeurtenissen vanuit
haar blijvend karakter steeds weer in een geleidelijk proces gerangschikt.. . De schok als bewustzijnsmiddel heeft echter het intellekt nodig om onbekend en nieuw te zijn. Ze is pas schokkend in relatie tot
een situatie waarin ze niet past en kan alleen schokkend zijn, als er
een rationele ordening is' (Kaulingfreks, 1984, pp. 131-32).
Vergelijk de volgende uitspraak van Magritte: 'Het gaat er niet om ie6
mand verbaasd te doen staan, maar dat men bijvoorbeeld verbaasd is verbaasd te zijn' (1979, p. 435).
"Representatief" hier in de dubbele betekenis opgevat: niet enkel wordt
7
het mechanisme van de visuele representatie van binnenuit ontkracht,
maar ze verliest daarmee tegelijkertijd haar voorbeeldige, representatieve karakter in het estheties domein. Vgl. Derrida (1982), die de
verschillende konnotaties van de term "representatie" tegen elkaar in
stelling brengt.
8 Het subversieve karakter van deze aanval op de representatie is des te
schokkender omdat in La trahision des imaqes 'het gezonde verstand in
het volle daglicht verkracht wordt' (J. Thrall-Soby, 1965, p. 15). Magrittes voorkeur om zijn subversieve aktiviteiten in 'het volle daglicht' te verrichten, onderscheidt hem van de franse surrealisten, die
eerder een voorkeur aan de dag legden voor de nacht en het okkulte. Het
is in dit verband sprekend dat Magritte de manifesten die hij in 1946
uitgeeft als titel ~e surrealisme en plein soleil meegeeft. Vgl. hoe
deze beeldspraak van licht en donker hierna ook bij Mannoni opduikt, wanneer hij over de verloochening spreekt.
9
Het taalteken wordt door De Saussure opgevat als een relatie tussen klank
(de betekenaar) en koncept (het betekende). De betekenisinhoud van een
klank wordt bepaald door de relatie die deze klank met de andere klanken
die tot hetzelfde systeem behoren onderhoudt. De definitie die De Saussure geeft is differentieel te noemen omdat hij het teken opvat als een
intern en extern verschil. Intern wordt het teken bepaald door het verschil tussen de betekenaar en het betekende; extern door het verschil
tussen de betekenaars en betekenden onderling.
10 Omdat de strukturalistiese linguÃ¯stie zich richt op het taalsysteem
(langue) en abstraheert van het konkrete spreken (parole) kan De Saussure
de referentiele funktie van de taal buiten beschouwing laten. Bij de
poststrukturalisten lijkt soms de referentiele funktie van de taal al$
zodanig in twijfel te worden getrokken. Dit hangt samen met de dubbelzinnigheid van de term "signifiÃ©" enerzijds duidt deze term op een
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(mentaal) koncept; anderzijds kan deze term ook het objekt betekenen
dat het teken als geheel (klank + koncept) aanduidt.
Vgl. het voorwoord van Nietzsches Die frohliche Wissenschaft. Zie ook
het soms duizelingwekkende kommentaar hierbij van Derrida 1978. Hernieuwde lektuur in dit verband verdient m.i. ook Weiningei 1903, vooral
in kombinatie met Irigaray 1977.
Indien dit niet het geval is, biedt Mooij (1975) nog steeds de beste
nederlandstalige inleiding. Voor een zeer beknopte samenvatting van
Lacans werk, zie ook Mooij 1985.
Vgl. over de fundamentele rol van de metafoor in het betekenisproces
De MUI 1986b.
Owens komt in een artikel over de relatie tussen feminisme en het postmodernisme tot een zelfde konklusie, wanneer hij stelt dat 'postmodernism
exposes the tiranny of the siqnifier, the violence of lts law' (1983,
p. 59). Gezien het fallocentriese karakter van Lacans theorie is het niet
verwonderlijk dat deze kritiek met name door feminiese theoretici is verwoord. Zie ook noot 15.
Een opmerkelijke parallel kan hier worden getrokken met de taktieken die
een feministe als Luce Irigaray inzet tegen het fallocentrisme van Lacan.
Ook zij stelt, in de lijn van Derrida, dat iedere kritiek de postulaten
van het bekritiseerde overneemt: 'Als het alleen maar haar bedoeling was
de orde van de dingen om te keren aangenomen dat dat mogelijk zou
zijn - dan zou de geschiedenis uiteindelijk weer op hetzelfde neerkomen.
Op het fallokratisme. Noch haar geslacht, noch haar imaginaire, noch
haar taal zouden daarin hun plaats (terug)vindenl (Irigaray, 1977, p. 32).
Een dergelijke taktiek zou resulteren in 'een nieuwe kerker, een nieuw
klooster, dat ze voor haarzelf zou bouwen' (1977, p. 32). Het alternatief
is om de falliese orde van binnenÅ¸n te saboteren, vergelijkbaar met de
wijze waarop Magritte de orde van de representatie laat struikelen:
'Vrouwen de positie laten overnemen die de falliese orde haar toekent en
deze zo simuleren dat er iets anders uitkomt: kopiÃ«ren imiteren, herhalen, maar zonder het Zelfde te reproduceren. Binnen het bestaande, binnen het mogelijke het onmogelijke laten plaatsgrijpen. De mimesis. Deze
lijkt, volgens Plato al, op de techniek van de muzikale kompositie, welke
geen herhaling is van het Zelfde, maar juist een produktie van diskontinuiteit, vah variaties op een melodie, van breuken ten opzichte van een
gegeven toon. Als hier aan Nietzsches Dionysos, de God van de muziek gedacht wordt, dan is het de gelegenheid om er @ aan te denken zoals de
traditie dat wil, als teqengesteld aan de ratio, flpollo, maar veeleer
als een kracht die zich aan alle eindige vormen en gestelde nonnen onttrekt, als kracht die veelvoudigheid, onafheid, oneindigheid prefereert
boven het Ene' (Manschot/van der Haegen, 1980, p. 116).

-
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