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Het dieper determinisme dat de uitdrukking van onze gedachten
door middel van spraak beheerst (...) verdient een ernstige
studie. We geloven over het algemeen dat we vrij zijn om
woorden en beelden te kiezen om onze ideeën uit te drukken.
Maar bij nadere beschouwing blijkt dat het vaak overwegingen
zijn die buiten die ideeën staan, die deze keuze bepalen, en dat de
vorm waarin wij onze ideeën gieten vaak een diepere betekenis
onthult, waarvan we niet bewust zijn. De beelden en
spreekwijzen die iemand verkiest te gebruiken, zijn verre van
nietszeggend wanneer het erom gaat zich een oordeel over die
persoon te vormen; sommige van deze beelden en spreekwijzen
zijn vaak toespelingen op onderwerpen die, hoewel zij op de
achtergrond blijven, een krachtige invloed uitoefenen op de
spreker. Ik ken iemand die ooit de uitdrukking gebruikte:
”Wanneer er bij iemand plots iets te binnen schiet". Nu wist ik
dat de persoon die zo sprak kort daarvoor het bericht had
ontvangen dat een Russisch projectiel de veldmuts die zijn zoon,
een gevechtssoldaat, op zijn hoofd had, van voor naar achter had
doorboord.
Freud, 1901
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De analyst Patrick Gauthier-Lafaye hoort
een korte adempauze wanneer de
analysante zegt
“Ma mère n’était pas pa….rvenu à….”
Mijn moeder kwam er niet toe om…
en herhaalt

“pas pa….r’venu”
kwam er niet toe
en de analysante hoort:
“papa r’venu”
papa teruggekomen
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de geheimen

de schaduw

het sediment

~waarom papa wegging
~waarom papa toen
precies wegging
de onmogelijke rouw
~waarom papa en mama
een adempauze
over het verdriet
samen waren (in het
tussen pa- en rvenue
van het verlies van papa
licht van waarom papa
in het woord ‘parvenue’
later is weggegaan)
~wat mijn komst heeft
betekend
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Le Bain d’Imane

Imane wordt geslagen, geknepen, gekrabd,
bespoten, verstikt, gewurgd, gepenetreerd.
De aanraking is altijd abrupt, ruw,
indringend, nooit strelend, nooit gevoelig,
nooit zacht. Mevr. J’s hand is schurend, ze
voert klysma's uit als een zuiveringsritueel,
waarbij zij systematisch aandringt op de
plooien van Imane’s vagina en hals. Zo
stimuleert ze een genitale drift die gepaard
zal gaan met agressieve, opdringerige
gebaren en het immanente risico is dat
Imane zich alleen maar kan construeren in
een masochistische relatie met de Ander.
Mevrouw J. tekent op het lichaam van haar
dochter de afdruk van een rauw,
contourloos, ongebonden genot.
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sale cou/sale coup
Le Bain d’Imane

Mevrouw J. kan niets over haar
moederschap vertellen voorbij een
stereotiep, afgevlakt en hyperconformistisch discours, met een
massieve isolatie tussen voorstelling
en
affect.
Gezien
haar
onuitspreekbaar verleden, welke
bezoedeling probeert zij te evacueren
doorheen het lichaam van haar kind?
Welke sporen probeert mevrouw J. uit
te wissen en voor wiens inscriptie
dient Imane's lichaam als oppervlak?
Vuiligheid kan hier de betekenaar
zijn van een trauma in de seksuele
relatie.
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de geheimen
~wat gebeurde er tussen
Imane’s moeder en
vader?
~waarom is het verhaal
zo onuitspreekbaar?
~hoe kwamen ze tot
elkaar en wat heeft de
komst van Imane voor
elk van hen betekend?

de schaduw

de sedimenten

Imane’s
onuitspreekbaar
oorsprongsverhaal:
misschien de ‘vuile
streek’ waarmee
Imane’s vader Mevr. J.
liggen had,
oftewel ‘le sale coup’

*een genotsvolle
lichaamsbeleving die een
masochistische
herhalingsdwang
ontketent
*de inschrijving van ‘sale
cou’ op Imane’s lichaam
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je dis toujours
la vérité
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de geheimen
~waarom Sarah’s vader
zo ver kon gaan?
~waarom was hij zo
razend?
~hoe staat hij in de liefde
en in het man-zijn?

de schaduw
de twaalf uur durende
‘straf’-verkrachting
van Sarah’s moeder
door Sarah’s vader
terwijl de vierjarige
Sarah alleen elders in
huis is

de sedimenten
de dubbele leugen
‘ik werd verkracht’
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geheimen
zijn undercover agenten met een missie
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De navelstreng is niet van vlees en bloed,
maar van d’oneindige woorden die ons
heimelijk verbinden.
'Het onbegrepen gesprek’, Marnix Gijsen
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WE ZIJN DE
ONTCIJFERAARS
VAN DE ZIEL
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Le Mystère de la Chambre
Jaune – Gaston Leroux

Rouletabille: “Dit is wat hij mij vertelde, Larsan, en ik
herinner mij dat ik vaak tegen je herhaalde hoe vreemd
ik het vond ‘dat zijn hand die wandelstok niet verliet’.”
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Deaath on the Nile

Hercule Poirot:
« Wat heeft
Mevrouw Doyle's dienstmeisje,
Louise Bourget, ons verteld?:
"Wat zou
ik gezien
gehoord
• Poirot
criedofout:
“We have been idiots— fools! We should have
kunnen hebben? Ik was op het
known—
What
benedendek.
Ware then.
ik de trap
op did she say? ‘What could l have seen or heard? I
on ikthe
deck
Naturally, if I had been unable to sleep, if I
gegaan,was
omdat
bvb.
nietbelow.
kon
slapen, had
dan mounted
zou ik misschien
the stairs , then perhaps I might have seen this assassin,
deze moordenaar,
dit monster,
this monster
enter or leave Madame’s cabin, but as it is—’ Of course
Madame's hut hebben zien
that is
did happen!
She did come up. She did see someone
binnengaan
of what
verlaten."
» En
gliding
into
Linnet Doyle’s
cabin— or coming out of it. And, because
dat is precies
wat
er gebeurd
is.
Ze is welof
naar
gegaan.
Ze
herboven
greed,
her insensate
greed, she lies here—”
zag iemand het huis van haar
meesteres binnensluipen... of
eruit. »
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The Purloined Letter, Edgar Allan Poe, 1845
(De Gestolen Brief)

De sedimenten liggen aan het oppervlak: ze vragen om ontcijferd te worden.
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geheimen
• uit een generatie met voeling (eigen leven, ouders, grootouders):
~ relationele herhalingsdwang: masochisme, ’vernederings/verontwaardigingszucht’, leugens, ‘er
wordt me/ons onrecht aangedaan’
~ intergenerationeel: sedimenten (configuraties, cijfers, namen, betekenaars)

• uit generaties zonder voeling (na 3-4 generaties?):
menselijk patrimonium, herhaling op schaal van de beschaving
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geheimen produceren materiële sedimenten die blijven

• psychologie is niet biologie:

• biologie = cyclisch: wat eerst levend is, is daarna dood
• psychologie = historisch: er is transcendentie

transcendentie kan in kaart gebracht worden
• kleine transcendentie: eigen verhaal
• grote transcendentie: verhaal van de beschaving
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Henri Guibert, L'Image fantôme, 1981
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geheimen moeten circuleren
“Nu ik je dit verhaal verteld heb, voel ik me helemaal
leeggezogen. Dit verhaal is mijn geheim, begrijp je?”
“En dan?”
“Ik wil niet tegen je zeggen: "Alsjeblieft, zeg mijn geheim niet
door..."
“Ja. maar nu is jouw geheim ook mijn geheim geworden. Het
is een deel van mij, en ik zal er mee omgaan zoals met al mijn
geheimen: ik zal er afstand van doen wanneer de tijd rijp is.
En het zal iemand anders zijn geheim worden.”
”Je hebt gelijk. Geheimen moeten circuleren…”
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~dank
Ariane.Bazan@univ-lorraine.fr
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