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De wereld kent slechts uitzonderingen.
Regels zijn uitzonderingen op uitzonderingen.
Alfred Jarry
Psychanalyse, c’est la science du particulier.
Jacques Lacan
The lunatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact.
William Shakespeare

Proloog

Als we dan liefhebben, liefhebben
Tussen veel papier, holle mannen en metaal,
Laten we dan liefhebben zoals mij goeddunkt:
Liefhebben met de rust van de onrust, niet
Die van de routine, elkaars ogen verliezen
En weer ontdekken, voorbij de huizen gaan,
Het land in, de streling van onbekende struiken
Ondergaan, de wind proeven op een steeds andere tong,
De maan zien en de zon in een kaartloze baan.
En laten de vrienden snel verouderen, worden
Tot waardevolle verhalen, en die meter aarde
Is slechts vruchtbaar waarop wij gaan.

Met dit ‘Gedicht’ weigert Remco Campert (1976, p. 81) het tekort of –psychoanalytisch
gesproken- de castratie. Hij propageert een programma van permanente passie. Hij weet
beter, natuurlijk. Deze verzen werden ongetwijfeld geschreven tegen de regen en beter weten
in. Maar is het subversiefste doel van kunstenaar èn adolescent niet ons te vervreemden van
onze gerieflijke, huisbakken schijnwereld en ons van namaak te bevrijden? (Conrad, 1999, p.
25) NoThing but the Real Thing?
Ik verwijs nogmaals naar Campert (ibid. p. 92): ‘Wie bouwt aan zijn kunst/vernietigt zijn
huis,/ vindt geen slaapplaats meer,/geen veiligheid, geen wekker,/geen lamp om bij te
lezen./zijn schoenen raken afgetrapt,/zijn ogen vuil,/zijn lichaam luchtig van ontucht./Onder
het moordenaarslicht van de te kleine stad/verraden zich al zijn gebaren…’
Voor Lacan zoals voor Freud is de realiteit van het Onbewuste een ondraaglijke, traumatische
en uiteindelijk seksuele waarheid (1973, p. 138). Onze fundamenteelste passie is dan ‘la
passion de l’ignorance’, de passie van het niet-willen-weten (1975, p. 110) van deze
waarheid.
Daartegenover zou ik l’ ignorance de la passion willen stellen, het niet-willen-weten van de
passie. De passie immers is gevaarlijk, disruptief, excessief, ontregelend, ja zelfs dodelijk. Ze
roept zoals we verder zullen zien dan ook veelal defensie op. We denken aan de woorden van
William Blake (1996, p. 47): ‘Tyger, Tyger burning bright/in the forests of the night./What
immortal hand or eye/could frame thy fearful symmetry’?
Maar wat is anderzijds een leven zonder passie ? Slauerhoff (1978, p.112) schreef een gedicht
getiteld ‘in Nederland’ waarin hij er zich over beklaagt dat er nooit, neen nooit een mooie
passiemoord gebeurt. Bij hem klinkt dit ontbreken van de passie als een ondraaglijk tekort. Of
deze klacht nu nog terecht is wil ik in het midden laten maar is de passiemoord niet juist het
kookpunt, het cataclysme van de passie?
Passiemoord als een oraal-kannibalistisch hoogfeest, waarbij het ‘object’ tegelijk wordt
verslonden èn vernietigd?
Volgens de media van tegenwoordig is verliefdheid louter kwestie van chemie ; moeten we de
passie en a fortiori de passiemoord dan niet beschouwen als een kwestie van kernfusie? Een
nucleaire reactie waarna we the morning after temidden de vernieling en verwoesting van de
geliefden kunnen zeggen : ‘together they did lie/in the last knot love could tie’?

Parijse Kant

Het woordje ‘passiemoord’ brengt mij alleszins onmiddellijk bij Lacans uitspraak over het
Woord als de Moord op het Ding (1966, p. 319) en aldus ook linea recta naar das Ding met
hoofdletter, waarrond naar mijn mening de passie en dus ook deze voordracht zal draaien.
Maar wat was ook alweer dat Ding met hoofdletter? Ik keer even terug naar een van de
bekendste zinnetjes uit de filosofie: ‘das Ding-an-sich ist ein Unbekanntes’ van Kant.
Er is volgens Kant een kloof tussen fenomenon en noumenon, tussen de schijn (van woord en
beeld) en het wezen. Een schilderkunstige en wereldberoemde weergave van dit statuut van
het Ding is ‘La trahison des images’ of ‘Ceci n’est pas une pipe’ van Magritte. Wat men ziet
is niet een pijp, maar het beeld van een pijp en het woord voor een pijp. Beeld en woord
hebben in zekere zin das Ding-an-sich vermoord. Zij zijn nièt the Real Thing.
In latere publicaties vervangt Lacan het Ding meer en meer door het object kleine a. Het Ding
figureert vaker in zijn vroege post-Kantiaanse werk en in de op Lacan geïnspireerde

Het is de realiteit van de afgrond en de luchtmens waarover nogmaals Lucebert (1953) het
heeft. Het is het lievelingsparcours van de kunstenaar die schuilt in elke adolescent en van de
adolescent in elke kunstenaar. Kiezen zij immers niet allebei voor de passie uit principe ?
Ten tweede : als het Woord de Moord is op het Ding kunnen we de passie een poging noemen
het Ding te reanimeren. Deze reanimatie moet echter bijtijds gestaakt worden, zoniet is de
afloop fataal.
Het enige wat voor de koppeling tussen verlangen en drift kan zorgen (Verhaeghe, 1998 p.
203) is a crazy little Thing called love. De seksuele verhouding is immers een mission
impossible.
Er is veel liefde nodig om mild te blijven glimlachen om deze meest grandioze en
alzumenschliche mislukking.
De laatste woorden zijn -zoals het de liefde past- voor de dichter, in dit geval Frans Kuipers
(2000, p. 31).

Bellenblazers. Zilverpraters.
Al wie verre reizen maken,
Bedden die van liefste kraken.
Zij die aan kwalen lijden of aan kou.
Jullie die verpffffffft zijn in het blauw.
Alles wat geen amen kent.
Jij die niet te noemen bent.
Anna Annatevja Mazzeltoff.
1 druppel droomvoer
op 1 vingerhoed sterrenstof.
Rijkdom, rampspoed, rottenis.
Alles wat verborgen is.
Sta mij terzij, goudste van al,
Liefde, laatste die nog licht geeft
In het donkere dal.
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