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BEGIN?	  

Een	  woordje,	  publiekelijk	  aan	  Ben	  Schomakers	  gericht	  	  
	  bij	  de	  boekvoorstelling	  van	  Het	  begin	  van	  de	  melancholie	  

De	  Groene	  Waterman,	  Antwerpen,	  10	  maart	  2018	  
	  

Marc	  	  De	  Kesel	  

	  

	  

	  
Ben,	  	  

je	  hebt	  een	  indringend	  boek	  geschreven,	  een	  boek	  dat	  doordringt	  tot	  diep	  in	  de	  ziel	  van	  het	  

verdriet.	  Je	  ontwaart	  in	  het	  verdriet	  een	  ziel,	  en	  dit	  zet	  je	  ertoe	  aan	  om	  een	  serieus	  vraagteken	  te	  

plaatsen	  bij	  het	  sinds	  Freud	  gangbare	  onderscheid	  tussen	  niet-‐pathologisch	  verdriet	  en	  

pathologische	  rouw.	  Je	  moeit	  je	  in	  een	  voor	  onze	  moderne	  tijden	  moeilijk	  debat,	  met	  name	  dat	  

over	  de	  ziel,	  en	  je	  doet	  dat	  met	  verve.	  Je	  liet	  tot	  twee	  keer	  toe	  een	  vertaling	  verschijnen	  van	  dé	  

klassieker	  over	  ziel,	  Peri	  puchès	  van	  Aristoteles:	  dit	  maar	  om	  te	  zeggen	  dat	  de	  verf	  van	  je	  ‘verve’	  

bij	  de	  fijnzinnigste	  onder	  de	  speciaalzaken	  bent	  gaan	  halen.	  	  	  

Laat	  me	  duidelijk	  zijn:	  aan	  al	  wie	  een	  ziel	  heeft	  en	  weet	  wat	  verdriet	  is	  –	  jullie	  allemaal	  

dus,	  zonder	  uitzondering	  –	  raad	  ik	  het	  boek	  aan.	  Snel	  naar	  buiten	  en	  schaf	  onverwijld	  een	  

exemplaar	  aan.	  En	  ik	  zal	  jullie	  niet	  kwalijk	  nemen	  als	  jullie	  het	  nu	  meteen	  doen,	  want	  laat	  me	  ook	  

duidelijk	  zijn	  over	  een	  ander	  ding,	  een	  ding	  dat	  jullie	  lust	  om	  het	  boek	  te	  lezen	  niet	  mag	  

bederven.	  Want	  een	  manier	  om	  een	  boek	  de	  eer	  te	  gunnen	  die	  het	  toekomt	  is	  ermee	  in	  discussie	  

te	  gaan,	  en	  dat	  ga	  ik	  hier	  doen.	  Het	  is	  een	  discussie	  die	  ik	  met	  Ben	  al	  een	  tijdje	  voer	  en	  die	  we	  in	  

een	  ander	  verband	  zelfs	  publiekelijk	  gaan	  houden.	  In	  het	  verre	  Gelderse	  Oosten,	  aan	  het	  Titus	  

Brandsma	  Instituut	  in	  Nijmegen,	  heb	  ik	  naar	  goede	  oude	  middeleeuwse	  gewoonte	  een	  

‘disputatio’	  georganiseerd	  en	  die	  aangekondigd	  als	  een	  “discussie	  over	  twee	  elkaar	  

tegensprekende	  boeken”:	  Bens	  Het	  begin	  van	  de	  melancholie	  en	  mijn	  Zelfloos.	  	  

Sta	  me	  dus	  toe,	  Ben,	  bij	  wijze	  van	  eerbetoon	  aan	  je	  boek,	  die	  publieke	  disputatio	  hier	  al	  te	  

openen.	  	  	  

Sta	  meer	  bepaald	  ook	  mij	  toe	  een	  vraagteken	  plaatsen?	  Een	  vraagteken	  achter	  een	  

woordje	  uit	  je	  titel.	  Meer	  bepaald	  achter	  ‘begin’.	  Dit	  woord	  intrigeerde	  me.	  Ach,	  hoe	  erg	  toch,	  ik	  

gooi	  hier	  al	  meteen	  zaken	  op	  tafel	  waarvan	  ik	  hoop	  dat	  je	  ze	  me	  niet	  al	  te	  kwalijk	  neemt,	  maar	  ik	  
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kon	  niet	  anders	  dan	  achter	  dat	  woord	  “begin”	  uit	  je	  titel	  het	  andere	  woord	  lezen	  dat	  het	  tot	  in	  de	  

net	  niet-‐definitieve	  versie	  van	  je	  boek	  op	  die	  plaats	  had	  uitgehouden:	  “erts”.	  “Het	  erts	  van	  de	  

melancholie”	  werd	  in	  ultimis	  “Het	  begin	  van	  de	  melancholie”.	  De	  precieze	  reden	  waarom	  je	  het	  

woord	  veranderde,	  weet	  ik	  natuurlijk	  niet,	  maar	  toen	  ik	  je	  boek	  las	  ondersteunde	  het	  mijn	  lezing	  

van	  het	  woord	  “begin”.	  De	  melancholie	  –	  en,	  als	  het	  aan	  jou	  ligt,	  het	  verdriet	  (een	  term	  waarmee	  

je	  het	  gangbare	  onderscheid	  tussen	  rouw	  en	  melancholie	  op	  losse	  groeven	  zet	  of,	  zo	  je	  wil,	  

deconstrueert)	  –	  het	  “verdriet”	  dus	  heeft	  een	  “begin”	  en	  gaandeweg	  werd	  me	  duidelijk	  dat	  

daarmee	  ook	  ‘beginsel’	  bedoelde:	  iets	  van	  een	  ‘grond’,	  een	  ‘erts’	  waaruit	  iets	  kan	  putten	  om	  te	  

zijn	  wat	  het	  is.	  Iets	  wat	  maakt	  dat	  verdriet	  is	  wat	  het	  is.	  Verdriet	  kan	  met	  andere	  woorden	  

volgens	  jou	  niet	  als	  een	  tekort	  worden	  gedefinieerd,	  als	  een	  gebrek	  aan	  iets,	  een	  rouw	  om	  iets,	  

melancholisch	  of	  niet.	  Verdriet	  ‘is’,	  ook	  als	  de	  reden	  of	  het	  voorwerp	  waarom	  men	  verdrietig	  is,	  

er	  niet	  meer	  is.	  Verdriet	  hangt	  niet	  af	  het	  object,	  het	  is	  iets	  van	  de	  ziel.	  Ergens	  schrijf	  je	  dat	  Freud	  	  

	  

lijkt	  niet	  te	  hebben	  willen	  luisteren	  naar	  de	  bekentenis	  van	  degenen	  die	  met	  verdriet	  te	  

maken	  hebben	  gehad	  en	  na	  een	  lang	  leven,	  dat	  meer	  dan	  eens	  een	  nieuwe	  koers	  heeft	  

moeten	  nemen,	  vaststellen	  dat	  hun	  verdriet	  niet	  overgegaan	  is.	  Liefde	  en	  de	  taal	  van	  de	  

liefde	  blijven	  in	  de	  ziel	  bestaan	  ook	  als	  het	  werkelijke	  object	  van	  de	  liefde	  er	  niet	  meer	  is.	  

En	  dat	  is	  precies	  hun	  wezen.	  [p.	  30]	  

	  

“Liefde”,	  “taal	  van	  de	  liefde”,	  de	  taal	  op	  zich,	  en	  ook	  “verdriet”	  en	  dergelijke:	  ze	  zijn	  niet	  te	  

reduceren	  tot	  hun	  object	  want	  ze	  zijn	  er	  ook	  nog	  als	  hun	  object	  weg	  is.	  Ook	  als	  mijn	  liefste	  mij	  

verlaten	  heeft,	  is	  mijn	  liefde	  er	  nog.	  Ook	  als	  ik	  niets	  meer	  te	  vertellen	  heb,	  blijf	  ik	  het	  talige	  dier	  

dat	  ik	  was,	  ook	  als	  de	  reden	  van	  mijn	  verdriet	  na	  jaren	  helemaal	  is	  weggesleten,	  is	  dat	  verdriet	  

er.	  Liefde,	  taal	  verdriet	  hebben	  een	  “begin”,	  een	  ‘beginsel’,	  een	  grond,	  met	  andere	  woorden	  een	  

“wezen”.	  Elders	  schrijf	  je:	  	  

	  

Afwezigheid	  van	  het	  object	  is	  dus	  niet	  het	  criterium	  voor	  verdriet.	  Als	  we	  erover	  

nadenken,	  zien	  we	  het	  in:	  we	  kunnen	  onmogelijk	  iets	  kunnen	  verliezen	  dat	  we	  niet	  eerst	  

gehad	  hebben.	  Het	  verdriet	  begint	  als	  we	  dat	  »hebben«	  verliezen.	  [p.	  21-‐22]	  	  	  

	  

“Het	  verdriet	  begint	  als	  we	  dat	  »hebben«	  verliezen.”	  Je	  drukt	  je	  lezer	  op	  het	  hart	  dat	  dit	  “geen	  

flauw	  woordenspel”	  is.	  Het	  verdriet	  heeft	  een	  begin,	  en	  dat	  begin	  wijst	  op	  een	  beginsel,	  een	  

grond,	  een	  wezen,	  ook	  als	  men	  niets	  meer	  heeft,	  als	  het	  “hebben”	  wegvalt.	  “We	  zijn	  [immers]	  het	  

»hebben«	  van	  het	  […]	  object”,	  heet	  het	  een	  paar	  pagina’s	  verderop	  in	  diezelfde	  §5.	  	  

‘We	  zijn	  ons	  hebben.’	  Het	  vat	  de	  kern	  van	  je	  betoog	  samen:	  ons	  bestaan	  is	  een	  “vorm	  van	  

zijn”,	  en	  dat	  geldt	  voor	  ons	  hebben	  evengoed	  als	  voor	  ons	  niet-‐hebben.	  Dat	  ik	  mijn	  liefste	  heb	  is	  
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maar	  een	  feit	  in	  zoverre	  ik	  liefde	  ben.	  En	  als	  ik	  mijn	  liefste	  niet	  heb,	  als	  ik	  om	  haar	  verlies	  rouw,	  

treur,	  verdrietig	  ben,	  is	  en	  kan	  dat	  slechts	  in	  zoverre	  er	  verdriet	  is	  in	  mij,	  in	  zoverre	  ik	  in	  zekere	  

zin	  ook	  zoiets	  als	  verdriet	  ben.	  Datgene	  wat	  mijn	  liefde	  kan	  doen	  zijn	  wat	  ze	  is,	  datgene	  wat	  mijn	  

verdriet	  kan	  doen	  zijn	  wat	  het	  is:	  dit	  is	  de	  “ziel”.	  Die	  is	  het	  ‘beginsel’,	  die	  maakt	  het	  “begin”	  van	  

liefde	  en	  verdriet	  mogelijk	  en	  maakt	  ook	  dat,	  als	  de	  nood	  zich	  aandient,	  ik	  in	  mijn	  liefdes-‐	  en	  

verdrietsperikelen	  naar	  dat	  “begin”	  kan	  terugkeren,	  opnieuw	  bij	  dat	  ‘beginsel’	  kan	  aanknopen	  en	  

misschien	  ook	  de	  adviezen	  of	  imperatieven	  kan	  opnemen	  die	  ‘van	  in	  den	  beginne’	  met	  dit	  

‘beginsel’	  meegegeven	  zijn	  en	  die	  mijn	  ethos,	  mijn	  ethiek,	  de	  juiste	  weg	  kan	  doen	  gaan.	  	  	  

	  

Tot	  zover	  het	  verslag	  van	  mijn	  lectuur,	  of	  preciezer:	  van	  hoe	  ik	  in	  het	  woordje	  “begin”	  uit	  je	  titel	  

de	  kern	  van	  je	  betoog	  meen	  te	  kunnen	  lezen.	  Een	  fascinerend	  betoog	  waar	  een	  heleboel	  

stemmen	  uit	  die	  hybride	  kakafonie	  die	  de	  filosofische	  traditie	  is	  in	  meeklinken	  en	  instaan	  voor	  

een	  mooi	  volgehouden	  consistente	  harmonie.	  Maar	  wat	  heb	  ik	  daar	  dan	  tegen,	  waarom	  ga	  ik	  

daar	  niet	  mee	  akkoord?	  	  

Vast	  iets	  te	  kort	  door	  de	  bocht	  geformuleerd,	  kan	  ik	  zeggen	  dat	  ik	  niet	  mee	  stap	  op	  de	  

omweg	  naar	  het	  zijn	  die	  je	  maakt.	  Je	  hoedt	  je	  ervoor	  het	  verlies	  te	  denken	  vanuit	  het	  verloren	  

object;	  je	  wil	  het	  verlies	  denken	  vanuit	  de	  houding	  tegenover	  dat	  object	  of,	  beter	  nog,	  tegenover	  

dat	  verlies.	  Het	  verdriet	  ligt	  in	  de	  manier	  van	  het	  hebben	  van	  dit	  verlies.	  Zover	  kan	  ik	  je	  volgen.	  

Maar	  ik	  volg	  niet	  zo	  gewillig	  meer	  als	  je	  die	  manier	  als	  ‘zijn’	  denkt.	  Hoewel	  je	  daar	  filosofisch	  

imposante	  geloofsbrieven	  voor	  hebt.	  Ik	  citeerde	  al	  eerder	  (maar	  slechts	  gedeeltelijk):	  “We	  zijn	  

het	  »hebben«	  van	  het	  geliefde	  object.”	  De	  context	  is	  die	  van	  onze	  hechting	  aan	  een	  geliefde	  of	  aan	  

iets	  dat	  ons	  bijzonder	  lief	  is;	  de	  zin	  net	  voor	  het	  citaat	  luidt:	  

	  

De	  hechting	  wordt	  ook	  echter	  en	  intenser	  omdat	  we	  de	  oneindigheid	  van	  het	  

ongevormde	  dat	  we	  zijn	  –	  een	  oneindigheid	  aan	  mogelijkheden	  –	  aan	  de	  liefde	  ten	  offer	  

brengen.	  (p.	  23)	  

	  

Het	  filosofisch	  register	  dat	  je	  redenering	  schraagt,	  is	  duidelijk	  aristotelisch	  geïnspireerd.	  Dat	  de	  

mens	  zich	  aan	  iets	  of	  iemand	  hecht,	  vat	  je	  als	  een	  zijnsgebeuren	  op:	  de	  oneindigheid	  van	  het	  zijn	  

concretiseert	  zich	  in	  de	  eindigheid	  van	  het	  zijnde	  –	  of,	  aristotelisch,	  een	  potentie	  

realiseert/actualiseert	  zich	  in	  de	  concreetheid	  van	  een	  particulier	  zijnde.	  

Het	  is	  hier	  dat	  ik	  je	  niet	  volg.	  Niet	  dat	  ik	  iets	  tegen	  Aristoteles	  heb,	  verre	  van,	  maar	  als	  ik	  

met	  je	  aristotelische	  redenering	  niet	  meega,	  is	  dit	  omdat	  ik	  niet	  akkoord	  ga	  met	  je	  ultieme	  

referentie	  aan	  het	  zijn.	  Ik	  vrees	  dat	  dit	  ,	  juist	  omdat	  we	  modern	  geworden	  zijn,	  niet	  meer	  kan.	  

Daar	  ligt	  de	  kern	  van	  ons	  twistpunt,	  en	  al	  besef	  ik	  dat	  ik	  je	  niet	  zal	  overtuigen,	  ik	  permitteer	  me	  

toch	  nog	  eens	  mijn	  punt	  te	  verdedigen.	  	  
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Het	  zijn	  levert	  niet	  langer	  de	  grammatica	  van	  ons	  denken.	  Daarin	  ligt	  mijns	  inziens	  de	  

moderniteit.	  Niet	  dat	  die	  moderniteit	  daarin	  zonder	  meer	  gelijk	  zou	  hebben.	  Een	  standpunt	  dat	  

dáárover	  kan	  oordelen	  bestaat	  immers	  niet.	  Daarvoor	  is	  zoiets	  als	  een	  standpunt	  nu	  eenmaal	  

door	  en	  door	  historisch	  –	  een	  ‘historiciteit’	  die	  trouwens	  evenmin	  vanuit	  het	  zijn	  te	  denken	  valt,	  

maar	  vanuit	  wat	  men	  over	  dat	  zijn	  zegt,	  vanuit	  hoe	  men	  naar	  dat	  zijn	  kijkt.	  En	  sinds	  de	  

zeventiende	  eeuw	  kijken	  we	  naar	  het	  zijn	  vanuit	  een	  punt	  dat	  zich	  ‘vrij’	  weet,	  vrij	  ook	  en	  vooral	  

van	  het	  zijn,	  ten	  aanzien	  van	  en	  tegenover	  het	  zijn.	  Niet	  dat	  dit	  zo	  is,	  maar	  we	  denken	  dit,	  en	  sinds	  

denken	  zich	  als	  vrij	  definieert,	  heeft	  het	  zich	  de	  vrijheid	  genomen	  zich	  daaraan	  te	  houden.	  Een	  

misverstand,	  het	  kan	  heus,	  maar	  het	  is	  wel	  het	  misverstand	  waardoor	  wij	  elkaar	  sindsdien	  

verstaan.	  En	  dit	  misverstand	  dat	  ons	  helemaal	  vrij	  doet	  staan	  los	  van	  de	  werkelijkheid	  waartoe	  

wij	  ons	  verhouden	  en	  in	  die	  zin	  lijnrecht	  ingaat	  tegen	  alles	  waar	  Aristoteles	  voor	  staat,	  heeft	  ons	  

onze	  fysica	  opgeleverd,	  onze	  van	  elke	  ontologische	  pretentie	  bevrijde	  newtoniaanse	  

natuurwetenschap.	  Die	  nieuwe	  moderne	  fysica	  geldt	  in	  elk	  geval	  voor	  wat	  wij	  het	  de	  wereld	  van	  

het	  objectieve	  noemen.	  Maar	  dat	  die	  ook	  voor	  het	  subjectieve	  zou	  gelden,	  is	  de	  uitdrukkelijke	  

wens	  van	  veel	  menswetenschappen.	  Die	  zijn	  het	  die	  het	  hardst	  schreeuwen	  dat	  de	  ziel	  niet	  

bestaat.	  Waartegen	  dan	  weer	  andere	  (wegens	  de	  dominantie	  van	  de	  enen),	  ‘alternatieve’	  

menswetenschappelijke	  theorieën	  protest	  aantekenen.	  	  

Je	  boek	  beweegt	  zich	  in	  dit	  debat	  en	  bevindt	  zich	  –	  ik	  weet	  het:	  tegen	  je	  zin	  –	  in	  het	  kamp	  

van	  die	  laatste.	  Dit	  komt	  deels	  ook	  omdat	  je	  de	  kaart	  van	  de	  fenomenologie	  trekt.	  Het	  is	  immers	  

onder	  meer	  de	  post-‐husserliaanse	  fenomenologie	  die	  zich	  in	  de	  twintigste	  eeuw	  heeft	  

opgeworpen	  als	  een	  moderne	  wetenschap	  van	  het	  subjectieve:	  de	  houding,	  bijvoorbeeld,	  

tegenover	  verlies	  wordt	  niet	  teruggebracht	  naar	  het	  object	  van	  verlies,	  maar	  wordt	  op	  zichzelf	  –	  

in	  zijn	  eigen	  fenomenaliteit	  –	  alle	  recht	  toegedaan.	  In	  die	  zin	  laat	  die	  fenomenologie	  het	  toe	  om	  

veel	  van	  wat	  de	  oude	  wetenschap	  van	  het	  subjectieve	  (de	  aristotelische	  ‘psychologie’)	  stelt,	  toch	  

nog	  bruikbaar	  te	  maken.	  	  

Jouw	  ziel-‐theorie,	  stel	  ik	  me	  voor,	  zal	  aantrekkelijk	  zijn	  voor	  fenomenologen.	  En	  zij	  is,	  

denk	  ik,	  inderdaad	  fenomenologisch,	  want	  zo	  lees	  ik	  de	  ontologische	  terminologie	  die	  je	  

hanteert.	  ‘Zijn’	  lees	  je	  als	  een	  ‘manier	  van	  zijn’	  en	  het	  laat	  je	  op	  het	  eerste	  gezicht	  toe	  de	  (onder	  

meer)	  op	  Aristoteles	  geschoeide	  zijnslogica	  niet	  essentialistisch	  in	  de	  klassieke	  zin	  het	  woord	  te	  

denken,	  en	  dus	  fenomenologisch.	  Als	  “verdriet”,	  “liefde”,	  “hechting”,	  en	  dergelijke	  

fenomenologisch	  doordenkt,	  hou	  je	  –	  en	  nu	  citeert	  ik	  je	  –	  “de	  ziel	  als	  verschijnsel	  over,	  een	  

verschijnsel	  dat	  door	  niemand	  kan	  worden	  ontkend”	  –	  inderdaad	  ik	  citeer	  je,	  maar	  niet	  uit	  je	  

nieuwe	  boek,	  maar	  uit	  de	  tweede	  versie	  van	  je	  Peri	  psuchès-‐vertaling.1	  	  Maar	  als	  het	  erop	  

aankomt,	  heeft	  wat	  dan	  fenomenologisch	  verschijnt	  alles	  weg	  van	  een	  “zijn”,	  een	  “wezen”,	  een	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Aristoteles,	  Over	  de	  ziel,	  vertaald,	  ingeleid	  en	  van	  aantekeningen	  voorzien	  door	  Ben	  Schomakers,	  
Zoetermeer:	  Klement,	  2013,	  p.	  14.	  
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“essentie”.	  Het	  punt	  van	  waaruit	  de	  mens	  zich	  tot	  de	  wereld	  verhoudt	  en	  zich	  in	  onze	  tijd	  

tegenover	  die	  wereld	  geplaatst	  weet,	  dit	  punt,	  hoewel	  als	  zodanig	  onzichtbaar,	  verschijnt	  in	  

jouw	  opvatting	  mee	  in	  die	  verhouding	  en	  noem	  je	  daarom	  “ziel”.	  En	  dat	  geeft	  onze	  verhouding	  

tot	  de	  realiteit	  een	  “begin”,	  een	  “beginsel”	  –	  een	  “begin”	  en	  “beginsel”	  die	  met	  het	  verschijnsel	  

meegegeven	  zijn,	  die	  van	  dezelfde	  orde	  zijn	  als	  wat	  verschijnt	  en	  daarom	  houvast	  geven	  als	  in	  

die	  verhouding	  iets	  spaak	  loopt.	  	  

Maar	  wat	  als	  dit	  punt	  van	  waaruit	  we	  ons	  tot	  de	  werkelijkheid	  verhouden	  niet	  van	  

dezelfde	  orde	  is	  als	  die	  werkelijkheid?	  Wat	  als,	  zoals	  in	  de	  moderniteit	  het	  geval	  is,	  dat	  punt	  zich	  

als	  vrij	  definieert	  tegenover	  die	  werkelijkheid?	  Dan	  is	  dat	  stellig	  fout,	  want	  het	  ‘is’	  niet	  zo,	  het	  

strookt	  niet	  met	  het	  ‘zijn’	  dat	  in	  dat	  punt	  geïmpliceerd	  ligt.	  Dan	  is	  dat	  punt	  fictief,	  een	  

veronderstelling.	  Maar	  wat	  als	  die	  fictie	  niettemin	  de	  lakens	  uitdeelt?	  Wat	  als	  het	  punt	  van	  

waaruit	  we	  ons	  tot	  de	  werkelijkheid	  verhouden	  een	  pure	  fictie	  is?	  Wat	  als	  het	  onderstel	  waarop	  

onze	  relatie	  tot	  de	  realiteit	  rust	  van	  de	  orde	  van	  de	  pure	  veronderstelling	  is?	  Wat	  als	  het	  “begin”	  

waarbij	  we	  graag	  zouden	  aansluiten	  als	  die	  relatie	  spaak	  loopt,	  een	  gefingeerd	  begin	  is?	  	  

Dan	  is	  er	  geen	  begin	  aan	  de	  melancholie,	  al	  was	  het	  maar	  omdat	  melancholie	  aan	  de	  basis	  

van	  elk	  begin	  ligt.	  Elk	  begin	  is	  dan	  een	  mythisch	  fictieve	  constructie	  om	  ons	  onvermogen	  om	  

‘werkelijk	  met	  de	  werkelijkheid’	  contact	  te	  hebben	  te	  verdringen.	  Onder	  elk	  gefingeerd	  begin	  of	  

beginsel	  schuilt	  de	  melancholie,	  de	  niet	  te	  verwerken	  rouw	  om	  het	  verlies	  van	  elk	  begin	  of	  

beginsel	  of,	  nog	  anders,	  de	  niet	  te	  verwerken	  rouw	  om	  het	  verlies	  van	  het	  zijn.	  	  	  	  

	  

Ben,	  	  

ik	  schaam	  me	  zo	  met	  de	  titel	  van	  je	  boek	  aan	  de	  haal	  te	  zijn	  gegaan.	  En	  dan	  nog	  wel	  om	  uit	  te	  

komen	  bij	  de	  denker	  tegen	  wie	  je	  je	  vanaf	  de	  eerste	  pagina	  afzet.	  Die	  laatste,	  erg	  onelegante	  

zinnen	  evoceren	  inderdaad	  wat	  naar	  mijn	  bescheiden	  mening	  het	  grondinzicht	  van	  Freud	  is,	  met	  

name	  het	  primaat	  van	  de	  wens.	  De	  wens	  gaat,	  voor	  de	  manier	  waarop	  de	  mens	  in	  de	  wereld	  staat	  

en	  zich	  ertegenover	  verhoudt	  (met	  andere	  woorden	  het	  ‘psychische’),	  aan	  het	  zijn	  vooraf,	  maakt	  

het	  zijn	  ‘als	  zodanig’	  (het	  zijn	  als	  essentie)	  tot	  voorwerp	  van	  wens	  en	  maakt	  van	  het	  concrete	  zijn	  

van	  de	  mens	  een	  conditie	  die	  fundamenteel	  door	  wens	  en	  verlangen	  is	  getekend.	  	  

En	  de	  “ziel”?	  Wat	  is	  de	  ziel	  voor	  Freud?	  Je	  kunt	  die	  identificeren	  met	  wat	  hij	  het	  

“psychisch	  apparaat”	  noemt,	  met	  dien	  verstande	  dat	  je	  wel	  moet	  beseffen	  dat	  dit	  apparaat	  

zielloos	  is.	  Of,	  wat	  evengoed	  geldt,	  heeft	  de	  ziel	  voor	  Freud	  wel	  degelijk	  bestaansrecht,	  maar	  dan	  

als	  voorwerp	  van	  onze	  wens.	  Natuurlijk	  verlangen	  we	  een	  ziel	  te	  hebben,	  dit	  wil	  zeggen	  een	  punt	  

van	  waaruit	  we	  ons	  ‘werkelijk’	  tot	  de	  werkelijkheid	  zouden	  verhouden,	  een	  punt	  waarin	  onze	  

verhouding	  een	  begin	  en	  een	  beginsel	  heeft	  waarop	  die	  kan	  terugvallen	  als	  ze	  ergens	  spaak	  

loopt.	  We	  verlangen	  naar	  zo’n	  punt,	  zo’n	  ziel.	  En	  dit	  betekent	  dat	  ze,	  in	  plaats	  van	  het	  subject,	  het	  

object	  van	  ons	  wensen	  is.	  We	  verlangen	  naar	  ons	  zelf,	  naar	  onze	  ziel,	  als	  naar	  een	  object.	  Daar	  
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komt	  de	  trauma-‐theorie	  van	  Freuds	  ‘zielkunde’	  op	  neer.	  Dat	  zo’n	  theorie	  hout	  kan	  snijden,	  merk	  

je	  als	  je	  bijvoorbeeld	  naar	  de	  laatste	  film	  van	  Paul	  Verhoeven	  kijkt,	  Elle	  –	  over	  een	  vrouw	  die	  

zichzelf	  –	  haar	  ziel	  –	  vindt	  in	  het	  object	  dat	  ze	  wil	  zijn,	  het	  object	  meer	  bepaald	  van	  het	  verlangen	  

van	  haar	  verkrachter.	  	  

Maar	  sorry,	  sorry,	  gelukkig	  roept	  niemand	  ‘me	  too’	  en	  hoop	  ik	  hier	  af	  te	  sluiten	  –	  lees	  op	  

te	  houden	  –	  in	  de	  wetenschap	  dat	  het	  dispuut	  dat	  ik	  in	  het	  begin	  aankondigde	  alleen	  nog	  maar	  

geopend	  is.	  En	  aan	  de	  kromme	  wendingen	  waarin	  ik	  mijn	  eigen	  standpunt	  vertolkte,	  heb	  je	  al	  

door	  hoe	  moeilijk	  het	  zal	  zijn	  om	  mij	  in	  dit	  dispuut	  überhaupt	  staande	  te	  	  houden.	  Wat	  op	  zich	  

een	  –	  ik	  geef	  toe	  wat	  averechtse,	  maar	  niettemin	  oprechte	  –	  ode	  is	  aan	  het	  boek	  van	  Ben,	  een	  

boek	  dat	  ook	  op	  die	  manier	  van	  het	  primaat	  van	  de	  wens	  getuigt	  dat	  jullie	  met	  zijn	  allen	  zo	  

dadelijk	  die	  wens	  gaan	  vervullen	  door	  met	  een	  aan	  het	  ontoelaatbare	  grenzende	  gretigheid	  in	  de	  

rij	  te	  gaan	  staan	  om	  jullie	  net	  aangeschafte	  exemplaar	  door	  de	  auteur	  te	  laten	  signeren.	  Kijk,	  Ben	  

houdt	  zowaar	  zijn	  pen	  al	  klaar.	  

	  Ben,	  ook	  daarvoor	  alle	  dank!	  	  

	  
	  

*	  


