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Mark Kinet

The theme is as it may prove
Asleep, unrecognized, alone in a wind
That does not move the others.
William Carlos Williams
I can stand brute force but brute reason is unbearable.
There is something unfair about its use.
It is hitting below the intellect.
Oscar Wilde

1.

Ouverture

Toen ik nog assistent was in Kortenberg en een seminarie had gegeven over folie à deux
stimuleerde Walter Vandereycken mij tot het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Ik heb
er een poging toe ondernomen, maar raakte uiteindelijk niet verder dan een gedicht.
Volgens Paul van Ostaijen (1979) zijn voor poëzie doorgaans niet meer dan dertien verzen
nodig. Met dit eenvoudige recept voor ogen ging ik aan de slag en het resultaat belandde tot mijn
verrassing in een Redactioneel van het Tijdschrift voor Psychiatrie (Vandereycken, 1985, p. 611).

Folie à deux
Bijna uitgestorven, bewegend nauwelijks
Bewonen zij een huis dat naar hun stappen is gekrompen.
De trap is afgesloten en de kamers boven waar zij
Samen zweerden tonen het portret van hun ontaarde zeden.
Spreken doen zij zonder taal, zonder gebaren.
Zoals stenen leiden zij hun traag, onzichtbaar leven.
Woorden sturen zij naar elkaar als golven
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En op de draden zitten rare vogels, wild geworden.
Mensen hebben zich als ebbend water achter dijken
Uit hun kleine ruimte teruggetrokken.
Niemand weet dat zij gaan slapen met de wereld
Als een vreemde kroon om hun beider hoofd
Gevlochten.

Onderzoek van mijn weerstand tegen het schrijven van een wetenschappelijk artikel levert enkele
hypothesen op: afkeer van gesloten theorie of ideologie, neiging tot divergentie en tot dissidentie,
voorliefde voor ambiguïteit en voor tegenspraak. Ik kan mij uitstekend terugvinden in de
voorkeur van Bion voor ongesatureerde theorie en voor ongesatureerde duiding. In zijn Poetic
Manifesto (Wasch, 1998) zegt de dichter Dylan Thomas dat de beste vakman in het binnenwerk
van het gedicht altijd gaten en kieren uitspaart zodat iets wat niet in het gedicht zit erin kan
glippen, kruipen, flitsen of donderen. Ik herken mij ook ten volle in een uitspraak van Hugo
Claus wanneer hij in een interview beweert dat hij niet kàn denken (o.a. Claus, 2004, p. 88).
Zoals alle Cobra kunstenaars cultiveert hij het onafgewerkte, het tekort. Dit onafgewerkte zal in
deze verhandeling in ruime mate aanwezig zijn.

2.

De onjuiste, poëtische waarheid van het essay

Psychoanalyse situeert zich zoals Leonardo Da Vinci, een van Freuds idolen, tussen kunst en
wetenschap. In de wetenschap speelt het register van het weten, van juist versus fout. We denken
aan de school, aan de meester en zijn leerlingen. Aan de grappige tekening van Kamagurka van
een gretig jongetje dat met een verhit gezicht vanop de achterste bank zegt :'Nu ben ik nog dom,
maar op het einde van het jaar zal ik slim zijn.' Dit weten heeft een aantal karakteristieken die ik
aan een tekst van Paul Verhaeghe (1989) ontleen. Het stapelt zich op, neemt toe. We weten nu
bv. meer van chemie dan vroeger. Het is veralgemeenbaar. Elk zout gedraagt zich op
gelijkaardige wijze. Het is onderwijsbaar. We schrijven het klaar en duidelijk op het bord. Het
maakt aanspraken op volledigheid : wat we nu niet weten, weten we misschien morgen. Chemie
kan Al-chemie worden. Het maakt op basis van kennis voorspellingen. Niet doen of het ontploft
!
De kunst bespeelt daarentegen het register van de waarheid, onze, particuliere waarheid, van waar
vs. vals. Er zijn vragen waarop we nu geen beter of juister antwoord weten dan vroeger en
waarop de één geen beter antwoord heeft dan de ander. Moeder, waarom leven wij ? Hoe komt
het dat er oorlog is ? Of zoals de titel van die prachtige kortverhalen van Raymond Carver: What
do we talk about when we talk about love ? De waarheid is niet veralgemeenbaar, niet
onderwijsbaar, laat geen voorspellingen toe (hoe kan ik mijn kinderen opvoeden tot gelukkige
mensen?). En last but not least : volledigheid is structureel onmogelijk. De volledige waarheid
is onzegbaar en ondenkbaar. Het is wat Lacan noemt het mi-dire van de waarheid (Lacan, 1991).
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