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1. Is muziek ‘reëel’ …  
 
In de lacaniaans geïnspireerde kunstkritiek is het een gemeenplaats geworden om muziek met 
affect en ‘objet petit a’ te verbinden. Reikt muziek niet tot voorbij de taal, voorbij dat web van 
woorden en betekenaars dat Lacan het symbolische noemt? Grijpt ze ons niet juist daar aan 
waar onze libidinale huishouding puur gevoel wordt en elke bemiddeling tussen het 
verlangende subject en het verlangde object (‘objet petit a’) wegvalt? Is muziek niet daarom 
louter ‘genot’, in de lacaniaanse zin van ‘jouissance’? Is zij om dezelfde reden niet ‘reëler’ 
dan de banale realiteit van de betekenaars? Muziek is geen taal, zij is reëel: zij is stem, ‘stem’ 
hier in de betekenis van één van de geprivilegieerde figuren waarin Lacan het object a 
geïncarneerd ziet.  
 Die interpretatie mag dan voor lacaniaans doorgaan, ze staat haakser op Lacans 
basisparadigma’s dan men in de regel denkt. Zij deelt trouwens in een euvel dat de 
lacaniaanse theorie al langere tijd kenmerkt en dat haar kadert in onze typisch laatmoderne 
fascinatie voor het ‘reële’. Wars van de schijn waarin onze beeldcultuur ons doet verdrinken – 
en die we met Lacan als het domein van het imaginaire en het symbolische typeren – 
onthouden we dat het vooral om het reële gaat – het reële als wat ontsnapt aan de schijn van 
de betekenaars en daarom echter, fundamenteler en substantiëler is.  

Althans, dit is wat men onder de lacaniaanse referentie aan het reële doorgaans 
verstaat. Natuurlijk weet men dat niets van wat we voor ‘realiteit’ houden, echt en reëel is, en 
dat het reële principieel buiten het bereik van onze kennis ligt. Maar men maakt zich groot er 
niettemin weet van te hebben en, meer nog, met Lacan te beseffen hoe alles in laatste instantie 
om dat reële draait. Dat, bijvoorbeeld, ook muziek niet louter schijn – want taal – is, maar 
reëel : objet petit a. ‘Echt’ dus of, zo je wil, ‘echter dan echt’. Zoals ook een onbemiddelde 
verhouding met het reële – mijn affect – ‘echter dan echt’ is, want ons niet bedriegt zoals dat 
labyrint van betekenaars dat doet waarin we normaliter gedoemd zijn te dolen.  

Alsof Lacans theorie in rechte lijn ligt met Schopenhauers wantrouwen tegen ‘de 
ijdele wil en zijn voorstellingen’ en meegaat in diens ode aan wat daar voorbij ligt, een 
universele metafysische wil, waarheen de vervoering van de muziek ons brengen kan. Alsof 
Lacan niet vooral Nietzsches kritiek op Schopenhauer beaamt: er is niets mis met de wil zoals 
die ons zogezegd bedriegt, en er is geen ‘voorbij’ waarin die wil overwonnen kan worden. En 
dus is er, zeker voor Lacan, niets mis met voorstellingen, representaties, betekenaars. Er is 
veeleer iets mis met elke poging daar voorbij te willen, en bijvoorbeeld verlangen en 
voorstellingen (betekenaars) te denken vanuit dat vermeende voorbij. Als er al een voorbij is – 
of, exacter, als de fantasie over een ‘voorbij’ onuitroeibaar is (en dit blijkt zo te zijn, zelfs de 
lotgevallen van de lacaniaanse theorie wijzen in die richting) – dan moet zoiets worden 
gedacht vanuit het primaat van het verlangen of, wat voor Lacan op hetzelfde neerkomt, het 
primaat van de betekenaar. Dit is uitgangspunt en axioma nummer één van Lacans hele 
denken, inclusief van de theorie van het reële die hij in de jaren 60 en 70 heeft uitgewerkt.  

Is muziek ‘affect’, ‘object a’, ‘reëel’? ‘Affect’, ‘object a’, ‘reële’ zijn concepten 
waarmee iets over muziek te vertellen valt, dat wel; maar het gaat fout als men ze aanwendt 
om te definiëren of te typeren wat muziek ‘is’. Om te begrijpen wat, in een lacaniaans 
perspectief, die termen over muziek zeggen, moet je ervan uitgaan dat muziek in eerste 
instantie taal en betekenaar is. Bij uitstek zelfs, zo zal ik trachten aan te tonen. Muziek is, 
zoals alles in onze libidinaal beleefde realiteit, eerst en vooral symbolisch.  



 

Maar wat heet, lacaniaans, symbolisch? Dit ‘supposé connu’ is misschien nog het 
moeilijkste – en in elk geval het minst begrepen – concept uit het hele arsenaal dat die 
complexe theorie rijk is. Het is daarom niet onzinnig om kort de herkomst van dit concept in 
herinnering te brengen.  
 
2. … of ‘symbolisch’?  
 
Het concept is afkomstig uit Marcel Mauss’ analyses van culturen met een ‘gifteconomie’ of 
een andere dominante vorm van giftritueel.1 Daar heet de gift ‘symbolisch’ en daarmee wordt 
gezegd dat hij functioneert als een ‘sociaal totaalfeit’ (‘ fait social total’). Hij genereert een 
onderlinge relatie van ‘schenken, ontvangen en terugschenken’ (‘don, accepter, contre-don’) 
– een relatie die de sociale verhoudingen tussen de mensen niet alleen beïnvloedt, maar ook 
zonder meer vorm geeft.2 Om dit soort culturen te begrijpen, aldus Mauss, moet je het 
giftsysteem beschouwen als een op zich functionerend procédé dat in ‘logische’ zin aan mens 
en gemeenschap voorafgaat en hen sticht of grondt. Er is niet eerst een samenleving waarbij, 
vervolgens, mensen geschenken geven, ontvangen en terugschenken. Dit laatste procédé ligt 
juist aan de basis van hun samenleven. Het is de gift die hun socialiteit maakt tot wat ze is. Hij 
is een totaalfeit, en het is in die zin – en slechts in die zin – dat bij Mauss de gift symbolisch 
heet. 

In het spoor van de maussiaanse sociologie zoekt Claude Lévi-Strauss in de culturen 
die hij bestudeert naar zo’n symbolische totaalfeiten en komt tot de ontdekking dat ook de taal 
als zo’n totaalfeit is op te vatten. Meer nog: de taal is het meest fundamentele symbolische 
systeem en vormt het uitgangspunt om om het even welke cultuur te bestuderen. Abstracter 
dan een gift-cultuur, is taal te beschouwen als een formeel en universeel ruilsysteem, een op 
zich functionerend veld waar onophoudelijk het ene teken tegen andere wordt geruild en dat 
tegelijk het feitelijke substraat vormt waarop de cultuur en de samenleving rusten. Niet de 
individuen geven het samenleven zijn substraat, maar wat die individuen met elkaar delen, in 
casu de taaltekens die ze onderling uitwisselen. Het operatieve element hierbij is niet de 
betekenis of de betekende (zoals de gangbare taalopvatting voorhoudt), maar de betekenaar, 
dit wil zeggen het onderling naar elkaar verwijzende differentieel systeem van materiële 
klanken of schriftuurelementen). Dit is de materialiteit waarop een cultuur rust, inclusief haar 
diepzinnigste betekenissen. Aldus Lévi-Strauss.  

In Lacans theorie is dit lévy-straussiaanse primaat van de signifiant cruciaal. Als je 
onbewuste betekenissen wil achterhalen, kun je dat niet door rechtstreeks op het niveau van 
de betekenis te opereren. Je moet onverkort de omweg van de signifiant volgen. Op dit devies 
rust de hele Lacaniaanse theorie. In de psychoanalytische praxis is dat zonneklaar, zo heeft 
Lacan meteen aangevoeld toen hij in 1949 Les structures élémentaires de la parenté las. Je 
kunt de droom niet benaderen door hem als een reeks verhulde betekenissen te lezen. Dit doet 
bijvoorbeeld een jungiaanse analyse: die leest het differentiële spel dat zich daar aandient op 
het niveau van inhoud en betekenis: ying/yang, mannelijk/vrouwelijk, gevoel/rede, et cetera. 
In de Traumdeutung legt Freud uit, aldus Lacan, dat je de droom juist ‘materieel’ moet lezen, 
als een spel tussen betekenaars. Pas dan maak je kans om de verdrongen betekenissen op het 
spoor te komen. De relatie tussen betekenaar en betekende is immers arbitrair en maakt 
daarom het procédé van de verdringing mogelijk. Wie het verdrongene wil achterhalen, moet 
dit arbitraire karakter ernstig nemen, en dus uitgaan van het primaat van de betekenaar.  

Natuurlijk heeft elke signifiant een signifié (als geen ander is de psychoanalyse 
daarvan overtuigd), maar als je de signifié wil achterhalen (van een droom bijvoorbeeld ) mag 
je die juist niet behandelen als de mogelijkheidsvoorwaarde van de signifiant. Je moet, net 
andersom, de signifié retraceren als het effect van de betekenaar. De analyticus die iemand 
moet helpen om weer zin in zijn leven te krijgen (want daar komt de psychoanalyse op neer), 



 

mag zich juist niet rechtstreeks met die zin bezighouden, maar moet zich focussen op het 
materiaal waarmee die zin geweven wordt : signifiants. Dit is het enige materiaal waarmee 
een psychoanalytische kuur werkt. Haar analyse opereert binnen een ‘taalsysteem zonder 
signifié’. Niet dat zoiets überhaupt zou bestaan, maar het is de enig juiste methodische 
vooronderstelling die je moet maken als je iemand in de geestelijke gezondheidszorg wil 
helpen.  

Dit van elke signifié ontdane systeem van signifiants is het element waarin het 
libidinale driftwezen de lust moet winnen waarvan het leeft. Betekenaars, zinloze klanken 
waarin de referentie naar andere klanken resoneert: dit is wat de kleine infans het eerst hoort. 
Het voelt een bad van geluiden over zich heengaan, een veld van differentiële klanken die elk 
op zich zinloos zijn, maar die dermate insisteren dat het kind wel moet aannemen dat ze 
ergens over gaan. Dat ze met name over hemzelf gaan. Want dit is het eerste wat his majesty 
the baby ‘denkt’. Om de onlust die dit betekenaarsbad veroorzaakt te doen keren in lust, kan 
het kind niet anders dan zich wijsmaken dat het zelf de signifié is van al die signifiants die het 
om zich heen hoort. Het libidinale lustwezen constitueert zich met andere woorden als het 
‘onderwerp’ (‘subject’) waarover dat klankenspel dat over hem wordt uitgegoten gaat. Dit is 
wat Lacan de imaginaire constitutie van het ‘subject’, het ego, noemt. Tijdens de 
ontwikkeling tot ‘spreekwezen’ zal daarin algauw een wijziging optreden : het lustwezen zal 
zich niet langer kunnen wijsmaken dat het dat- of diegene is waarover al die betekenaars 
gaan. Het zal zich niet langer kunnen voorliegen het ‘onderwerp’ te zijn dat aan al die 
betekenaars een ultieme zin/signifé verleent. Het zal er vrede mee moeten nemen 
‘onderworpen’ (‘assujetti’) te zijn aan een betekenaarswereld waarvan de ultieme signifié zich 
tot in het oneindige blijft uitstellen, een wereld waarin naar die ultieme signifié alleen 
verlangd kan worden. ‘Technisch’ uitgedrukt : het kind wordt subject van verlangen. En al is 
die signifié een noodzakelijke veronderstelling voor elk van die ‘subjecten van verlangen’, 
wat hun hoedanigheid van subject mogelijk maakt, is de betekenaar, de van de signifié 
losgekoppelde signifiant. 

Voor Lacan is de signifiant dus de materie, het soort ‘stuff’, waarin de libidinale 
economie zich waarmaakt. En anders dan Lévi-Strauss, kan Lacan niet om een uitdrukkelijke 
subjecttheorie heen, want voor hem rust het betekenaarssysteem niet zonder meer in zichzelf 
(zoals Lévi-Strauss veronderstelt). Het in principe zelf- en grondeloos lustwezen is op dit 
systeem aangewezen om aan zijn lusteisen te kunnen voldoen en moet daarom, precies op de 
plaats waar het systeem zijn gebrek aan grond verraadt, doen alsof het zelf die grond is. Het 
zal veronderstellen (‘supposer’, wat de letterlijke betekenis is van ‘subjectum’, ‘sujet’, 
‘subject’) dat het zelf de drager is van de ‘stuff’ waaruit het gemaakt is (dit wil zeggen van de 
betekenaars waarin en waarmee die lusteconomie zich waarmaakt). Het zal doen alsof de 
lustwinst die het systeem genereert, in één punt wordt gekapitaliseerd. Precies op dat punt 
veronderstelt het lustwezen ‘zichzelf’ als diegene die de lustwinst incasseert en die de raison 
d’être van de hele lusteconomie is. 
 
3. Wat is muziek …  
 
Wat valt vanuit dit lacaniaanse perspectief nu over muziek te zeggen? Dat je haar in de eerste 
plaats als iets materieels, wat hier betekent symbolisch moet beschouwen: als een spel van 
klanken die – zo is hier nog duidelijker dan bij gewone taal – in eerste instantie onderling naar 
elkaar verwijzen, los van wat ermee wordt bedoeld of van wat ze betekenen of niet betekenen. 
Wanneer het libidinale subject zich door die muziek zinvol voelt aangesproken of er louter 
affectief wordt door geraakt, dan zijn die zin of dit affect een effect en slechts een effect. Een 
fenomeen van de tweede orde dus dat nooit de plaats van wat muziek ‘eerst’ is – met name 
betekenaar – kan vervangen of ten volle beheersen.  



 

 Die lacaniaanse typering past in de typische moderne, ‘materialistische’ 
muziekopvatting die breekt met haar antieke en middeleeuwse voorganger die muziek zag als 
de uitdrukking van de harmonie der sferen. Die harmonie maakte het heelal letterlijk tot een 
‘kosmos’, tot mooi geordend ‘kosmetisch’ geheel. De bovenmaanse klank van de hemelsferen 
hadden hun analogon in het ondermaanse. Op die manier kon de muziek ook de menselijke 
microkosmos beroeren en de humores en andere levenssappen in vervoering brengen. Dit 
vormde de achtergrond van de bekende affectenleer die zijn hoogtepunt beleefde in de 
Barok.3 In de moderniteit – met de Romantiek bijvoorbeeld – viel die ‘ontologische’ 
fundering van de muziek weg. Net zoals gevoelens en affecten, verloor de muziek haar 
‘objectieve’ basis. Ze werd uitdrukking van individuele, subjectieve gevoelens (in de moderne 
zin van het woord). 

Ook daarmee breekt een lacaniaans perspectief op muziek. Muziek is hier niet op te 
vatten als uitdrukking van gevoelens. Al beaamt die theorie wel dat gevoelens er het effect 
van zijn. Net zoals betekenis het effect is van het autonome onderlinge spel tussen 
betekenaars. Alleen is het bij muziek zo mogelijk nog duidelijker dat dit effect niet vastligt, 
dat er tussen de materialiteit van de muziek en datgene wat erin gehoord en gevoeld wordt een 
onmiskenbare afstand gaapt. Daarin ligt dan ook de ‘libidinale’ waarde van muziek, want die 
afstand is de topos bij uitstek van het verlangen. Daar krijgt het verlangen alle gelegenheid 
van de ene naar de andere signifiant te dansen zonder imaginair aan een signifié vast te klitten. 
Dit is waarom muziek ons zo’n speciaal gevoel van vrijheid kan geven : het weet ons te 
binden, maar zonder ons vast te leggen. Dit is, aldus Lacan, de libidinale functie van de kunst 
en van het schone in het algemeen – “la fonction du beau”, zoals hij het in zijn seminarie over 
de ethiek van de psychoanalyse noemt.4 Het is een vorm van sublimatie : een cultuuruiting die 
onze imaginaire fixaties uit hun vaste stramien losmaakt en ruimte geeft aan de 
beweeglijkheid en de onbestemdheid van het verlangen.  

Daarmee is echter niet gezegd wat muziek is. Vanuit een lacaniaans perspectief kun je 
enkel toegeven dat je dit niet weet en ook niet kunt weten, omdat muziek, in het nooit 
ophoudende referentiële spel dat ze speelt, nooit aan wat ze ‘is’ of aan het zijn (het reële) 
zondermeer toekomt. Als er in muziek van zijn sprake is, dan enkel als haar belofte, een 
belofte die nooit ophoudt belofte te zijn. Muziek drukt niet uit, muziek belooft iets. Ze 
verlangt ernaar om iets uitgedrukt te krijgen en blijft in dat verlangen steken. In die zin is zij 
de ‘uitdrukking’ van het verlangen en van de belofte die de menselijke lusteconomie gaande 
houdt. Zij belet elke vermeende ‘expressie’ om ooit toe te komen aan wat ze wil uitdrukken.  
      Om dit verlangen en het onmogelijke van zijn belofte te conceptualiseren – dit wil zeggen 
in kaart te brengen hoe het onbereikbaar reële van die belofte het verlangen 
construeert/deconstrueert – kun je inderdaad een beroep doen op de lacaniaanse term ‘objet 
petit a’. In die zin draait ook muziek draait rond haar belofte als rond datgene waar ze niet bij, 
maar tegelijk ook niet los van kan komen. (Een “droom waaruit ze niet kan ontwaken en 
waarvan ze niet kan slapen”, om het met Pasolini te zeggen.)5 In dit opzicht kun je eventueel 
zeggen dat muziek het object a ‘is’, maar dan begrijp je zo’n uitspraak pas correct als je 
daarin het woordje ‘is’ radicaal geproblematiseerd weet. Het object a is het ‘zijn’ van de 
muziek, in zoverre dat ‘zijn’ ontsnapt aan de muziek en in zoverre muziek de facto een aan 
het zijn ontsnappend verglijdend spel van betekenaars is. 

Muziek zonder meer als object a definiëren verraadt minstens een onzorgvuldig 
gebruik van dit concept. Het stelt impliciet het object a tegenover de betekenaar, en dit is 
misleidend, al was het maar omdat de term ‘object a’ enkel zin heeft vanuit een streng 
aangehouden primaat van de betekenaar. Hier werkt de logica van de 
mogelijkheidsvoorwaarde slechts in één richting : omdat er het primaat van de betekenaar is, 
is het zinvol om te spreken van een object a. Maar je mist de conceptuele inzet van het object 
a als je stelt dat dit de mogelijkheidsvoorwaarde voor de betekenaar is. Het is op dit punt dat 



 

het heersende lacanisme – niet in het minst onder invloed van Jacques-Alain Millers lectuur 
van het lacaniaanse oeuvre – vaak alle rigueur kwijtraakt en in een kwalijk opbod tussen 
object a en betekenaar vervalt.  

Een lacaniaanse analyse legt de libidinale listen bloot waarmee we ons in de muziek 
waarmaken als een subject van verlangen. En die analyse gaat niet uit van een inzicht in wat 
muziek op zich ‘betekent’. Op zich betekent zij niets, en in die zin is zij geen taal in de 
klassieke zin van het woord. Maar ze is wel taal in de moderne, linguïstische zin van het 
woord : een differentieel systeem van (op zich) betekenisloze betekenaars. In tweede instantie 
echter – en slechts in tweede instantie – genereren die betekenaars wel degelijk betekenis: als 
driftwezen is de mens erdoor aangestoken, hij hoort er iets in, wordt erdoor geraakt en in zijn 
lusten en verlangens aangesproken. Maar waar het bij de woordentaal pas na enig denkwerk 
duidelijk wordt dat de betekenis nooit echt vastligt, is dat bij de muziektaal veel sneller en 
duidelijk voelbaar. Over wat een muziekstuk zegt, blijf je het veel vlugger eindeloos oneens.  

Muziek raakt ons waar we het meest onszelf denken te zijn, maar juist omwille van 
haar talige karakter belet ze ons juist om ons als zo’n imaginair ‘zelf’ te vinden. Ze de-
centreert ons, laat ons ‘zelf’ daar verschijnen waar we het niet verwachten en waar we onszelf 
het vreemdst voorkomen. Hoe hoger de artistieke kwaliteit van de muziek, hoe beter ze in die 
de-centrerende operatie slaagt. We voelen hoe de muziek ons aangaat, hoe zij over ons gaat, 
maar ook hoe ze tegelijk over ons heen gaat. Het is in die zin dat muziek onszelf reveleert in 
onze hoedanigheid van subject, dit wil zeggen als datgene “wat een signifiant representeert 
voor een andere signifiant”, (zoals een van de belangrijkste definities uit de lacaniaanse 
theorie het formuleert)6. De muziek gaat over ons, maar het ‘zelf’ van ons dat wij erin horen, 
treffen we daar enkel aan als wat in die muziek afwezig blijft.  

Dit is exact de positie van wat Lacan het subject noemt, het subject van de 
betekenaars: datgene waarover we het hebben als we het over onszelf hebben, maar dat enkel 
bestaat als gerepresenteerd, als wat een betekenaar voor een andere betekenaar representeert 
en dus zelf niet eens een betekenaar is. Dit is de materiële (lees : symbolische) definitie van 
het subject als subject (drager) van het verlangen van de Ander.7  
 
4. … en waar raakt ze mij? 
 
Toch heeft de taal van de muziek het in zich om, sterker nog dan de woordentaal, een 
supplementaire dimensie van dat subject aan de orde te stellen. Het subject is niet alleen te 
definiëren als wat afwezig blijft in de orde waardoor het wordt gerepresenteerd, het is ook wat 
in staat is om te genieten van die afwezigheid, van zijn verdwijnen in die orde. Hier komt de 
libininale functie van muziek het duidelijkst uit de verf. Muziek kan ervaren worden als wat 
de mens overweldigt, wat hem aanzuigt als een belofte die nooit wordt ingelost maar des te 
sterker zijn verlangen aanvuurt; meer nog : de mens kan er dusdanig in worden meegezogen 
dat hij er zich op een gegeven moment in verliest en dit verlies niet als iets negatiefs beleeft, 
maar als de vervulling van zijn verlangen. Lacan noemt dit jouissance, genot, als het 
eventuele effect dat de muziek kan hebben op de lusteconomische machinerie genaamd mens. 

Pas hier speelt een concept als het objet petit a mee. Want dat object a is het laatste 
ankerpunt dat resteert wanneer een (in een betekenaarswereld gerealiseerde) lusteconomie 
haar normale platform – haar subject – verliest. Dat laatste gebeurt in het genot. De structuur 
van het genot bestaat erin dat, wanneer je eenmaal het ultieme object van het verlangen in 
‘vruchtgebruik’ neemt (wat de letterlijke betekenis van jouissance is), jouw subjectfunctie 
wordt uitgeschakeld. Je lusteconomie verliest dan zijn platform, zijn grond of ‘subjectum’, de 
drager waarop zij rust. In dit moment van subjectverlies wordt jouw hele economie enkel nog 
onderstut door dat ultieme object (het objet petit a) samen met een klein scenario aan 
betekenaars dat als een snoer rond dat object imaginair zit vastgeklit. Dit laatste noemt Lacan 



 

het ‘fantasme’. In het fantasme toont zich de ultieme waarheid van wat ik als subject van het 
verlangen van de Ander (met andere woorden als subject van signifiants) ben: een abject 
object dat ontvalt aan de wereld waarvan ik als subject niettemin leef, en dat mij toestaat van 
die zelfvernietigende positie te genieten. Net als elke sublimatie, is ook muziek in staat mij die 
waarheid te tonen, zij het nooit anders dan in een moment dat ik die waarheid al weer achter 
mij heb moeten laten en besef haar aan verdringing te hebben prijsgegeven.  

Alleen in die zin kun je eventueel stellen dat muziek object a ‘is’, al is het nu duidelijk 
dat je hier inderdaad meteen het problematische woord ‘is’ omstandig moet expliciteren. Door 
bijvoorbeeld te stellen dat muziek op de mens het effect kan hebben dat hij, als subject van 
verlangen, met zichzelf wordt geconfronteerd als met datgene wat aan dat verlangen en aan de 
wereld waarin dat verlangen zich waarmaakt, ontsnapt, maar dat die confrontatie, hoewel 
tragisch qua structuur, op het niveau van de beleving een soevereine jouissance genereert. 
Daar komt, zoals al eerder gesuggereerd, het eigenaardige gevoel van vrijheid op neer dat 
muziek ons kan geven: helemaal erdoor in beslag genomen, geeft zij ons niettemin een 
vrijheid die wij ons als subject evenwel nooit kunnen toe-eigenen. Alsof de vervoering waarin 
de muziek ons brengt, ons nu ook vrij maakt van onszelf en ons overlevert aan het genot van 
een zelfverlies. In dat moment van jouissance is het enkel nog het ‘object a’ dat ons van een 
draagvlak of ankerpunt voorziet. Van zijn normale ‘drager’ (zijn subject) bevrijd, verliest de 
lusteconomie zich in het ultieme object van haar verlangen. Aan dat object a hangen we vast 
als we ons door muziek laten meeslepen en erin opgaan. Maar omdat daarbij ons subject even 
wegdeemstert, zijn we ook niet in staat om ons dit genot – die jouissance – toe te eigenen.   
 
Vat muziek dan post op de plaats van het object a? Op die plaats vind je nooit de muziek als 
zodanig. Muziek is op zich nooit méér dan een ‘taal’, een differentieel betekenaarssysteem. 
Pas in die hoedanigheid, én omdat ze door een lusteconomie wordt gekoloniseerd, sorteert die 
muziek een tweevoudig effect: een subject en een object a. Iemand vindt er ‘zichzelf’ als 
datgene waarover de muziek gaat, en iets persisteert waardoor hij ‘zichzelf’ nooit echt kan 
vinden. Het object a van de muziek is dus haar effect, datgene waarrond de muziek draait, wat 
zij als belofte in het oor van de hoorder laat klinken, zonder het hem ooit te schenken.  

Zegt de muziek dus iets over het subject? Natuurlijk, maar ze zegt niet zozeer wat of 
wie het subject is, als wel waar het staat, wat zijn topos is. Waarmee inderdaad gezegd is dat 
het subject alleen een topos is, een plaats waar de lusteconomie van zichzelf meent dat ze 
plaatsvindt. Daar fingeert ze zich een draagvlak waar ze haar lustwinst geïncasseerd weet. 
Muziek laat, overigens beter dan gewone taal, aanvoelen dat ons subject niet is waar we 
denken denkt dat het is; dat het altijd elders, altijd weg is; dat het steeds weer daar is waar een 
vervoering ons meesleurt en waar het aan onze greep ontsnapt. Muziek is een van de talen die 
dit heerlijke genotvolle ontsnappen mogelijk maakt.  
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