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 Tijdschriftvoor Filosofie, 62/2000, p. 27-65

 ALLE LUST WIL EEUWIGHEID

 EEN KLEINE FREUDIAANSE TAXONOMIE
 VAN DE LUST

 door P. VanDEN BERGHE (Leuven)

 INLEIDING: DRIE BRONNEN VAN LUST?

 Wie het probleem van lust en genot op filosofische wijze ter discussie
 steh, kan onmogelijk om Sigmund Freud heen: geheel diens metapsy-
 chologie draait om het probleem van de lust. Hoe weinig Freud er ook
 mee verlegen was om op zijn intellectueel itinerarium oude standpunten
 bij te stellen of zelfs op te geven en nieuwe wegen in te slaan, nooit deed
 hij afstand van een beginsel dat hij vanaf het prille begin van zijn psy-
 choanalytisch onderzoek aangenomen had en dat niet lang daarna de
 naam "lustprincipe" meekreeg. De formulering uit Jenseits des Lustprin-
 zips (1920) kan als standaard gelden: "In de psychoanalytische théorie
 nemen wij voetstoots aan dat het verloop van de psychische processen
 automatisch door het lustprincipe wordt gereguleerd, dat wil zeggen: wij
 geloven dat het telkens door een met onlust geladen spanning wordt
 opgewekt en vervolgens een zodanige richting kiest, dat het eindresultaat

 Paul VANDEN BERGHE (1966) studeerde Wijsbegeerte en Godgeleerdheid te Leuven en Tübingen. In
 het kader van het Interuniversitair en Interdisciplinair Onderzoekscentrum voor Wijsgerige Antropologie en
 Psychoanalyse is hij verbonden aan het Hoger Insrituut voor Wijsbegeerte (ICU.Leuven) en bereidt hij een
 proefschrift voor over het lustprincipe en het realiteitsprincipe en de economische metapsychologie bij Freud
 (naar aanleiding van Lacans commentaar op Freuds Entwurf einer wissenschaftlichen Psychologie, 1895).
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 28 P. VANDEN BERGHE

 met een vermindering van deze spanning, dus met een vermijden van
 onlust of voortbrenging van lust gepaard gaat."1 Op te merken is hier
 onmiddellijk een koppeling van twee oorspronkelijk totaal verschillende
 registers: enerzijds een kwantitatief register dat spanningskwantiteiten
 betreft, toevoer en afvoer van spanning, en anderzijds een kwalitatief
 register van getuaarwordingen, van lust en onlust. In de koppeling, die
 het wezen van het lustprincipe uitmaakt, komen beide samen: toevoer
 van spanning houdt onlust in, afvoer daarentegen is lustvol. Op de aard
 en de legitimiteit van deze zeer karakteristieke koppeling zal nader wor-
 den ingegaan, hier zij enkel het probleem gesteld. Hoe suggestief deze
 koppeling ook is, het is immers nog maar de vraag of men ze ook in
 omgekeerde richting mag lezen: gesteld dat afvoer van spanning inder-
 daad lustvol is, geldt dan ook meteen dat alle lust een kwestie van afvoer
 van spanning is? Het valt niet te ontkennen dat Freud zieh bij een op-
 pervlakkige lectuur gemakkelijk tot een dergelijke interpretatie leent,
 maar of men Freud daarmee voldoende recht laat wedervaren? In deze

 bijdrage zullen wij betogen dat Freud - die zieh aan de filosofisele im-
 plicaties van zijn uitgangspunten overigens maar weinig gelegen liet lig-
 gen - er daadwerkelijk naar tendeert om de spanningsafvoer als bron
 van lust te benadrukken. Maar in tegenstelling tot vele van zijn lezers
 realiseert hij zieh dat "alies wat met het lust- en onlustprobleem verband
 houdt, een der teerste plekken van de hedendaagse psychologie
 raakt"CD/4, 110/141), en hij erkent ook andere vormen van lust die de
 gangbare interpretaties (bijvoorbeeld die van Laplanche en Pontalis in
 hun Vocabulaire de la psychanalyse) steevast over het hoofd zien.

 1 Cf. S. FREUD, Jenseits des Lustprinzips (GW XIII, p. 3). De Nederlandse vertaling, Aan gene zijde van
 het lustprincipe (Meppel/Amsterdam, 1985), p. 99, citeer ik met correcties. Verderop zijn de teksten uit
 Freuds Gesammelte Werke aangehaald als volgt: titel, GW, boekdeel in Romeinse cijfers, paginering in
 Arabische cijfers, en, na een schuine streep, de titel en de paginering van de gebruikte vertaling. Twee
 regelmatig voorkomende titeis zijn afgekort: Entw. (= Entwurf einer wissenschaftlichen Psychologie, GW
 Nachtragsband / Ontwerp van een natuurwetenschappelijke psychologie, Gent, 1992) en DA (= Drei
 Abhandlungen zur Sexualtheorie, GW V / Drie verhandelingen over de théorie van de seksualiteit,
 Meppel/Amsterdam, 1985).
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 ALLE LUST WIL EEUWIGHEID 29

 Nu bestaat er een filosofische traditie, van Aristippus tot Kant, die
 stelt dat lust niet te differentiëren valt: lust is lust en de ene lustervaring
 kan in haar hoedanigheid van lust niet van een andere verschillen. Het
 filosofiseli probleem, opgeroepen in de titel van deze bijdrage, moeten
 we dus van meet af aan specificeren. Tegen de voornoemde traditie in
 kan men stellen dat een gewaarwording van lust op zijn minst wel diver-
 se bronnen kan hebben, zo dat al geen differentiate van verschillende
 soorten lust impliceert. Een taxonomie van de lust is dan strikt gespro-
 ken een onderzoek naar de criteria om lust te classificeren. Freuds kop-
 peling van de gewaarwording van lust aan kwantitatieve overwegingen
 maakt het mogelijk drie verschillende bronnen te omschrijven. We
 kunnen ons daarvoor in hoofdzaak baseren op zijn Drei Abhandlungen
 zur Sexualtheorie (1905), waarin hij drie vormen van lust onderscheidt
 zonder ze daarom als driedeling te expliciteren (dat doen we wel in dit
 artikel). Freud onderscheidt ten eerste de klassieke, reeds vermelde afvoer
 van spanning - hij noemt haar eindlust - , voorts de lust in de (moto-

 rische of mentale) beweging (toevoer en afvoer) - de bewegingslust - ,
 en tenslotte de lust die juist niet uit spanningsafvoer maar uit een toevoer
 van spanning, uit excitatie voortvloeit, de voorlust. Zo betreedt Freud
 toch de facto en eerder ongewild het filosofische strijdperk waarin het stof

 na eeuwen kamp nog niet gaan liggen is: wat is lust? Deze bijdrage is een
 poging om deze drieledige opvatting te toetsen aan de filosofische tradi-

 tie en na te gaan of Freud daar iets heeft aan toegevoegd. Daarbij zal
 opvallen hoe Freuds idee van eindlust in de lijn ligt van een platonische
 zienswijze op lust als het opvullen van het tekort (I). De bewegingslust
 lijkt dan weer zeer goed aan te sluiten bij een aristotelische opvatting van
 genot ais iets wat hoort bij een activiteit en deze vervolmaakt (II). De
 voorlust is niet zo gemakkelijk bij een filosofische strekking onder te
 brengen, of het moest een (joods-)christelijk perspectief zijn, waarvoor
 wij kort en exemplarisch naar Thomas van Aquino zullen teruggrijpen
 (III). Thomas was historisch de eerste die zowel met de platonische als
 de aristotelische visie vertrouwd was en beide in rekening heeft gebracht.
 Met zijn delectatio spei I gaudium ex spe, plezier en vreugde in de hoop,
 brengt hij echter ook een eigen (joods-christelijk) accent en anticipeert
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 30 P. VANDEN BERGHE

 hij aldus op Freuds derde bron van lust, de voorlust, iets waaraan beide
 Griekse meesters nauwelijks aandacht hadden geschonken.
 Toch ligt Freuds eigen bijdrage aan het debat wellicht niet zozeer in
 deze derde vorm, de voorlust, als wel in het feit dat hij met klinische
 voorbeelden aantoont hoezeer de lust nog problematischer is dan de
 Ouden konden bevroeden. Ook de Ouden wisten dat er onmatig genot
 bestond. Het is echter de Verdienste van Freud te hebben aangetoond
 dat bepaalde psychische toestanden niet als vormen van aberrantie,
 ziekte of bestialiteit moeten worden bestempeld, maar als ontsporingen
 die uit het wezen van de drie lustvormen zelf voortvloeien, ook wanneer

 daar helemaal geen lust maar hoogstens nog een bizar genot te bespeu-
 ren valt. Het gaat daarbij om authentiek menselijke mogelijkheden van
 ontaarding of pervertering volgens de drie bronnen van lust, respectieve-
 lijk de spanningsloosheid van de léthargie en de catatonie (tot en met de
 letale rust) als overmatige eindlust, het frenetieke bewegen of bewogen
 worden als ontsporing van de bewegingslust, en tenslotte de overspan-
 nen verwachting als exasperatie van de voorlust. De drie vormen van lust
 komen beurtelings aan de orde in dit onderzoek, te beginnen met de
 meest klassieke vorm, de eindlust.

 i. de eindlust : afvoer van spanning als aanvulling van een tekort.

 Een platonisch perspectief

 Het uitgangspunt voor elke reflectie op het probleem van de lust bij
 Freud is het tot standaard geworden principe dat het subject de toevoer
 van spanning als onlust, de afvoer van spanning als lust gewaarwordt.
 Zoals gezegd in de inleiding, behelst dit de koppeling van een kwantita-
 tief (spanning) en een kwalitatief (gewaarwordingen) perspectief. Het
 gaat dus enerzijds om een kwantitatieve (neurofysiologisch-energetisch-
 economische) benadering, die steh dat het lustprincipe streefi naar afvoer

 van spanning, en anderzijds om een kwalitatieve benadering, die steh dat
 het psychisme de toevoer als onlust, de afvoer als lust gewaarwordt. De
 Studie van het lustprincipe kan niet om het onderscheid van deze per-
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 ALLE LUST WIL EEUWIGHEID 3 1

 spectieven heen. Van beide is het kwantitatieve perspectief zonder twijfel
 het oudste: het antecedent van het lustprincipe is immers het inertie- of
 traagheidsprincipe, dat Freud aan de neurofysiologie ontleent. Wanneer
 Freud kort voor de eeuwwisseling zijn vlijm ruilt voor de sofa en zijn
 j arenlange Studie omirent het zenuwstelsel van de vissen opgeeft om te
 beginnen aan wat men achteraf zijn eigenlijk (psycho) analytisch onder-
 zoek is gaan noemen, zal hij deze wetmatigheid uit de neurofysiologie op
 de prille psychologie overdragen. In zijn postuum (1950) gepubliceerde
 Entwurf einer wissenschaftlichen Psychologie uit 1895 postuleert Freud dit

 principe voor het eerst, als het 'principe van de neuronen traagheid': "het
 zegt dat neuronen zieh van de kwantiteit Q trachten te ontdoen. De
 bouw, de ontwikkeling, alsook de werking der neuronen, moeten van
 hieruit begrepen worden" {Entw., 388/1-2). De bouw van het zenuwstel-

 sel, met prikkelfilters en prikkelschermen, zorgt voor het afhouden van
 exogene prikkels, de functie van het zenuwstelsel voor het afuoeren van
 endogene prikkelspanning {Entw., 399/10). Wat mag dat betekenen?
 Komt het 'overdragen' van een wetmatigheid van de neurofysiologie
 naar de psychologie dan neer op een 'metaforische' act in de strikte zin
 van het woord? In ieder geval heeft een groot deel van de literatuur
 Freuds neurofysiologisch-energetisch discours over prikkelspanningen,
 bezettingen van neuronen, afvoer en toevoer van spanning, begrepen in
 'overdrachtelijke zin'. En ze lijkt daartoe gerechtigd: was het feit dat
 Freud zijn Entwurf noóit publiceerde en zelfs vernietigd wou zien, geen
 teken dat hij zelf dat perspectief had opgegeven? Maar ook toen Freud
 het project van een neurofysiologische toegang tot de psychologie niet
 meer haalbaar achtte, heeft hij daarom nog het energetische discours niet

 opgegeven dat erin vervat lag. Integendeel, dat bleef bewaard in wat hij
 voortaan de economische invalshoek op het driftleven zal noemen, op
 gelijke hoogte met het dynamische en het topische perspectief. De drift-
 economie beschouwt psychische processen onder de kwantitatieve in-
 valshoek van spanning of energie: adequate 'specifieke handelingen' voe-
 ren behoeftespanning af, voorstellingen worden bestudeerd als in
 meerdere of mindere mate bezet of geïnvesteerd met energie. Freud zal dit
 economisch principe van traagheid tot het eind van zijn dagen onverkort
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 32 P. VANDEN BERGHE

 aankleven: de tendens om zieh van spanning te ontdoen regeert alle fa-
 cetten van het psychische leven, zowel het bewuste als het niet-bewuste
 mentale leven. En als hij op het eind van één ding spijt heeft, dan is het
 van verzuimd te hebben dat perspectief genoeg recht te laten wedervaren

 {Die endliche und die unendliche Analyse, 1937, GW XVI, 71).

 Freud gaat echter nog een beslissende stap verder wanneer hij dat eco-
 nomisch principe in zijn Entwurf bijna van meet af aan ook verbindt
 met de categorieën lust en onlust: toevoer van spanning betekent onlust,
 afvoer van spanning gaat gepaard met lust. "Gezien een tendens van het
 psychisch leven, namelijk onlust te vermijden, zeker bekend is, zijn we
 geneigd om deze te identifîceren met de primaire traagheidstendens.
 Dan zou onlust overeenstemmen met een verhoging van het kwantiteits-
 niveau Q-èta of een kwantitatieve verhoging van de druk, [...]. Lust zou

 de gewaarwording zijn van de afvoer." {Entw., 404/15-16; Freud cursi-
 veert) (Hij voegt daar in navolging van onder meer Fechner de notie van
 drempel aan toe: de toevoer of afvoer wordt pas voorwerp van gewaar-
 wording en bewustzijn als een bepaalde drempel overschreden wordt.)
 Op die manier brengt hij een kwalitatieve beschouwing, de gewaarwor-
 ding, binnen in een discours dat tot dusver zuiver energetisch-
 kwantitatief was. Hiermee is de koppeling van het kwantitatieve en het
 kwalitatieve register een feit. Ze moet nu nog enkel in de formule van
 het eerste principe worden gebracht. Vanaf Die Traumdeutung (1900-
 1901) wordt het inertieprineipe een ¿m/z/ji-prineipe, vanaf Triebe und
 Triebschicksale (1915) een //¿tf-principe, sindsdien klassiek geworden en

 bijvoorbeeld pregnant verwoord in Jenseits des Lustprinzips (zie inlei-
 ding). Niets anders dan precies deze koppeling van de kwestie lust of
 onlust aan het economische perspectief (van spanningsafvoer en
 -toevoer) moet het uitgangspunt zijn voor elke reflectie op Freuds idee
 van lust en onlust. Samengevat: lust is voor Freud in eerste instantie een
 kwestie van spanning, bovendien van een overgang tussen twee span-
 ningstoestanden en meer bepaald van een vermindering van spanning.
 Dat het lustprineipe, waar Freud zijn analytische metapsychologie op
 grondvest, zelf gefundeerd is in een neurofysiologisch-energetische wet-
 matigheid van het psychisch apparaat, is meteen ook het beste argument
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 ALLE LUST WIL EEUWIGHEID 33

 tegen een hedonistische interpretatie van het lustprincipe. Met de affir-
 matie van het lustprincipe predikt Freud geen (moreel) hédonisme, alsof
 elk psychisme voortdurend bewust en intentioneel streeft naar het ver-
 mijden van onlust en het vinden van lust. Zoais Freud vanaf zijn Ent-
 wurf "het probleem aanpakt, functioneren lust en vooral onlust niet als
 een verwacht, respectievelijk gevreesd toekomstig doel, wel als actuele
 motivane voor een automatische regulatie van het psychische leven.2 De
 als onlust waargenomen prikkels zetten het psychisme onwillekeurig en
 niet-bewust aan tot een évacuât ie van deze prikkels. Deze wetmatigheid
 is meteen ook de eerste psychologische wetmatigheid, zij het enkel wan-
 neer men dit attribuut niet onmiddellijk in termen van bewustzijn ver-
 staat. Dat de geslaagde regulatie resul teert in het vermijden van onlust
 en het vinden van lust betekent niet dat de lust ook geïntendeerd was.
 Het psychisme streeft onder het primaat van het lustprincipe niet inten-
 tioneel naar lust, wel naar afvoer van spanning, die het, wanneer een
 zekere drempel overschreden wordt, ook als lust gewaarwordt. In die zin
 kan men stellen dat het psychisme (zeker bij aanvankelijke beschou-
 wing) niet-intentioneel naar lust streeft.3

 Uit de voorbeelden die Freud aanhaalt, blijkt dat het paradigma vol-
 gens hetwelk hij lust in eerste instantie denkt en dat wij hier als 'eind-
 lust' typeren, dat is van de behoeftebevrediging. Beide termen van de sa-
 menstelling hebben hun gewicht. Het gaat om het lenigen van driften
 als behoeften in de betekenis van fysieke noden.4 Reeds in zijn Entwurf
 heeft hij het over "honger, ademhaling en seksualiteit"C£VztaA, 389/2).
 Als er in die context ook van seksuele drift of libido sprake is, dan is dat

 2 In de formulering uit Triebe und Triebschicksale (1915) luidt het met betrekking tot het lustprincipe
 immers dat "de activiteit van de hoogst ontwikkelde psychische apparaten [...] automatisch gereguleerd
 wordt door gewaarwordingen uit het continuum lust-onlust" (GW X / Psychoanalytische théorie 2,
 214/43; ikcursiveer).

 De werking van het lustprincipe is daarmee in eerste instantie niet-bewust, in de betekenis van
 descriptief 'of neurofysiobgisch onbewust. Pas wanneer het psychische leven door grotere complexiteit in
 termen van bewustzijn en bewuste intenties beschreven zal worden, ontstaat er correlatief ook ruimte voor
 een psychologisch onbewuste en voor het dynamische en topische perspectief op het driftleven.

 4 Cf. Triebe und Triebschicksale, 212/41: "We kunnen de driftprikkel beter 'behoefte' {Bedürfnis
 noemen; wat deze behoefte opheft, is de 'bevrediging [Befriedigung^"
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 34 P. VANDEN BERGHE

 eerst en vooral als seksuele behoefie te verstaan, naar het model van de -
 vooral mannelijke - seksuele behoefte aan ontlading van spanning en
 lozing van genitale lichaamsvochten. Binnen dat perspectief is er dan
 ook geen plaats voor zoiets als een seksueel verlangen waarbij voorstellin-
 gen een beslissende - erogene - rol vervullen (en waarover meer in
 het derde deel van dit artikel). Met betrekking tot de vraag naar de diffe-

 rentiatie van de lust zij het duidelijk dat Freud hier lust als ont-spanning,
 voldoening of satisfacüe, verzadiging en rust, kortom als bevrediging voor

 ogen Staat, in de letterlijkste zin van het woord: het subject heeft vrede
 gevonden, is van alle tekorten bevrijd. Voor de zelfbehoudsdriften is het
 stillen van honger en dorst paradigmatisch, voor de seksuele driften het
 orgasme.

 Zoais in de inleiding al gesteld, komt een dergelijke zienswijze voor als
 in de lijn liggend van wat Plato (Socrates) over de lust oppert, met name
 in de Philebus, het werk dat daaromtrent richtinggevend is.5 Plato is er

 wijselijk zuinig met defini ties van het genot. Hij steh er enkel dat het
 genot onbegrensd is (27^) en daarom alleen al onmogelijk adequaat te
 definieren, dat wil zeggen te bepalen of af te bakenen. Het enige wat hij
 er verder over kan affirmeren, bestaat erin te stellen dat genot een kwes-

 tie is van het aanvullen of herstellen van een gebrek (3le-32a) en hij geeft
 zelf de voorbeelden van het stillen van honger, laven van dorst, afkoelen

 van verhitting en ontdooien van 'tegennatuurlijke' bevriezing (32a-b).
 Plato's genotsbegrip is natuurlijk veel rijker dan dit ene hier aangevoerde
 facet van het aanvullen van het tekort, maar minstens op dit punt ver-
 toont het een fundaméntele verwantschap met Freuds opvatting van lust
 als eindlust. Dat Freud het met "het afvoeren van een teveel aan span-
 ning" over iets anders zou hebben dan over het aanvullen van een tekort,
 is maar schijn: het teveel aan (onlustvolle) spanning wijst op niets anders

 5 Voor een toelichting bij de Philebus verwijzen wij naar Gerd VAN RlEL, Hoe zuiver is onbegrensd
 genot? Plato's 'Philebus' of de bekering van een hedonist, in: Tijdschrifi voor Filosofie 57 (1995), p. 433-
 460. Plato eiteren wij uit de vertaling van zijn Verzameld werk door X. De Win herzien door G. Van Riel,
 Kapellen, 1999.
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 dan op een gebrek, een nood. De lust wordt in het perspectief van Freud
 verkregen door de onlustvolle spanning af te voeren in een adequate
 'specifieke' handeling die het gebrek delgt, het tekort lenigt.
 Er valt inderdaad veel voor te zeggen om (met Plato) het aanvullen
 van een tekort of (met Freud) het verdwijnen van grote spanningen
 'lust' of 'bevrediging' te noemen. De ogen kunnen sluiten voor felle
 lichtprikkels, op de vlucht kunnen gaan voor sterk lawaai (exogene prik-
 kels), hongerprikkels kunnen opheffen door voedsel tot zieh te nemen,
 de spanning in de blaas kunnen wegnemen door deze te ledigen of de
 orgastische ontlading (endogene prikkels), het zijn even zovele moge-
 lijkheden om een einde te maken aan de onlust. De opluchting of ver-
 lichting die daarmee gepaard gaat, kan met enige goede wil ook positief
 als aangenaam, plezierig of lustvol gekwalifieeerd worden.
 Het is echter nog maar de vraag of dit idee van het afvoeren van (on-
 lustvolle) spanning door het adequate aanvullen van een tekort de volle-
 dige rijkdom van het fenomeen lust voldoende weergeeft. We kunnen
 deze vraag, die in gelijke mate zowel Plato als Freud treft, op drie ver-
 schillende manieren formuleren. (1) Behelst lust niet meer dan enkel de

 opluchting of verlichting die ervaren wordt in het beëindigen van een
 onlustvolle spanning? (2) Of, zoals het in de inleiding geformuleerd werd,
 is omgekeerd alle lust een kwestie van afvoeren van spanning, aanvullen
 van een tekort? (3) En meer algemeen: is alle lust een kwestie van over-
 gang of kan ook een (duurzamere) toestand lustvol zijn?
 Is vooreerst alle lust te verklaren als ont-spanning? Deze (tweede) for-
 mulering roept zeker kritische bedenkingen op. Wat men ten onrechte
 aan Freud toedicht, kan men met meer recht in de Philebus ontwaren:
 een tendens om alle lust te herleiden tot het aanvullen van een tekort.

 Zelfs wanneer Plato het bestaan aanneemt van geestelijke genoegens die
 geen leniging van een lichamelijke nood zijn, bijvoorbeeld het genieten
 van de schoonheid van kleuren, geometrische vormen of toonreeksen -
 vormen van lust waar wij bij Freud nog niet eens aan toe zijn - , dan
 nog kan Plato die genoegens niet anders denken dan als een letterlijke
 vervulling, het aanvullen van een tekort (51¿). Het tekort hoeft in zijn
 ogen daarom niet als dusdanig ervaren te worden, het kan zo klein zijn
 dat het onder de drempel van de waarneming blijft - in die zin kan
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 Plato (Socrates) bij herhaling stellen dat genot meer is dan het opheffen
 of de afwezigheid van smart - , maar het blijft een aanvullen van een
 tekort Het is zeer de vraag of de omkering, dat alle lust afvoer van span-
 ning en leniging van een tekort betreft, op ook maar enige fenomenolo-
 gische overtuigingskracht kan bogen. Freud zal andere bronnen van lust
 aanhalen die niets met afvoeren of aanvullen te makeri hebben.

 De bijzin tussen gedachtestrepen enkele regels hierboven, geeft
 meteen ook de aanzet tot een antwoord op de eerste opwerping. Dat lust
 in al te negatieve termen geformuleerd zou zijn als beëindiging of afwe-
 zigheid van onlust, lijkt Freud meer te treffen dan Plato. Het tekort
 moet voor Plato niet noodzakelijkerwijs (als smart) ervaren worden op-
 dat er toch van een aanvullen sprake zou kunnen zijn. Kan er bij Plato
 geen lust zijn zonder het aanvullen van een tekort, voor Freud kan er
 daarentegen geen eindlust zijn zonder voorafgaandelijke onlust. Het is
 niet denkbeeldig dat Freud op dit punt onder de invloed Staat van
 Schopenhauers opvatting van lust als "het pure opheffen van de wens en
 het beëindigen van de pijn" (Parerga II, par. 149; Sämtl. Werke 5, hrsg.
 P. Deussen [1913], p. 318 e.V.).
 Maar aansluitend bij de termen van de derde en laatste formulering
 hierboven, kan een nog fundamenteler bezwaar worden geopperd.
 Wordt lust enkel opgewekt door een overgang, het aanvullen van het
 tekort? Wezenlijk is inderdaad de vaststelling dat Plato, zoals later aan-
 vankelijk ook Freud, lust denkt als een overgang, een worden (53c-55c),
 niet als een toestand. Dorst heet ook niet "begeerte naar drank", maar
 "naar het zich-vullen-met-drank" (35¿z). Zoals Van Riel benadrukt, heeft

 het aanvullen van het gebrek als overgang echter slechts zin als men het
 bestaan van een toestand postuleert waarin geen gebrek meer heerst en
 die Plato "het eigen wezen" of "de natuurlijke toestand" noemt. Het
 gaat hier om een "normatieve eindterm" zonder dewelke men noch de
 notie "gebrek", noch de notie "aanvulling" kan denken (Van Riel, a.c.y
 p. 444-446). Het heeft er alle schijn van dat lust/genot dus ook voor
 Plato in niets anders bestaat dan in de overgang, de terugkeer naar een
 "natuurlijke toestand" en niet in de natuurlijke toestand zelf. Plato wijst
 er herhaaldelijk op dat deze zonder genot is. Hij noemt het een godde-
 lijke toestand en "het is inderdaad alvast niet waarschijnlijk dat de goden
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 vreugde of het tegendeel ervaren"(33¿). Hij acht het al even weinig
 waarschijnlijk dat de mens zo'n leven wenselijk zou vinden (2'd-e). Het
 idee van een overgang is zo wezenlijk voor Plato dat ook wanneer het
 subject tekort noch herstel ervaart, deze toch voorondersteld moeten
 worden opdat er van een menselijk bestaan sprake zou kunnen zijn. En
 bij monde van Socrates citeert hij instemmend Heraclitus: "Altijd vloeit
 alies op en af'(43¿z). Tekort en herstel zijn alleen niet altijd zo sterk dat
 ze de gewaarwordingsdrempel overschrijden (cf. supra p. 32 en 33) en
 ook als smart en genot ervaren worden.
 Freud deelt in dat opzicht Plato's opvatting over het menselijk bestaan
 als consti tutief bepaald door het tekort, ook al vullen beiden dat op hun
 manier in. De literatuur gaat misschien toch wat snel voorbij aan de
 spanning die besloten ligt in het feit dat Plato deze "natuurtoestand" het
 "eigen wezen" of de "oorspronkelijke staat" noemt, terwijl de volledige
 realisatie daarvan niet wenselijk, noch mogelijk wordt geacht. Precies
 door de 'overgangs-lust' van het aanvullen van een tekort (Piato) te kop-
 pelen aan het idee van spanningsafvoer kan Freud beter rekenschap ge-
 ven van het feit dat de lust-in-de-overgang (het afvoeren van spanning of
 aanvullen van het tekort) zelf potentieel problematisch is. Immers, in elke
 opvatting van lust als een 'meer' (aan aanvulling) of een 'min' (aan
 spanning) ligt de mogelijkheid van het excès besloten. Bij Plato is het
 probleem er nauwelijks: de toestand van een volledig cherstel' dient zieh
 in het menselijke leven niet als een reële mogelijkheid aan. Wanneer
 men echter met Freud het aanvullen van het gebrek denkt in termen van
 afvoer van spanning, dan is de absolute eindterm van dat principe de
 toestand, door Freud die van totale spanningsloosheid genoemd (zero-
 reductie), die overeenstemt met de fysieke dood. Paradigmatisch is de
 hallucinatie, waarbij het psychisme de fysieke spanning in hallucinatori-
 sche voorstellingen afvoert, desnoods zolang tot het uitgehongerde li-
 chaam sterft van ontbering. Zo rijst het probleem dat het lustprincipe,
 als tendens naar (lustvolle) afvoer van spanning, zieh tegen het zelfbehoud
 keert dat het in eerste instantie leek te waarborgen6. Meer dan bij Plato,

 Daarom zal het lustprincipe in de freudiaanse metapsychologie het realiteitsprineipe tegenover zieh
 vinden: de tendens om spanning af te voeren kan niet ongehinderd voortgaan, maar dient onderbroken te
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 is het bestaan voor Freud dus zelf principieel conflictueus. Dat betekent
 niet dat Plato geen weet zou hebben van vormen van buitensporig 'ge-
 not', maar volgens hem bestaat dat (bijvoorbeeld bij de dronkaard) in
 een tekort dat constant wordt aangehouden, niet in een excès aan lust-
 voile aanvulling van een tekort. Bij Freud daarentegen is het de tendens
 om de spanning af te voeren die tot een excès komt in de absolute rust,
 de biologische dood.7 Bij Plato betreft het excessieve genot dus een es-
 calatie van het gebrek, geen escalatie van het aanvullen ervan of van het
 luststreven zelf. Daarbij is het freudiaanse excès van de totale spannings-
 afvoer veel dramatischer: het impliceert het einde van het subject en dus
 meteen van alle verdere gewaarwordingen, ook die van lust.

 II. DE BEWEGINGSLUST : MOTORISCHE OF MENTALE ACTIVITEIT.

 EEN ARISTOTELISCH PERSPECTIEF

 In het voorgaande is gewezen op het potentiële excès dat met een
 overgang gepaard kan gaan, maar daarmee is de eigenlijke vraag nog niet
 beantwoord: is lust een kwestie van overgangi Een poging om daarop te
 antwoorden biedt de gelegenheid om de tweede vorm/bron van lust te
 introduceren die we in het werk van Freud aantreffen: de bewegingslust.

 Bij nader toezien valt deze vraag uiteen in twee verwante vragen: (1) kan
 de gewaarwording van lust niet aan iets duurzamers ontspringen dan aan
 een overgang, bijvoorbeeld aan een (aanhoudende) activiteit? en (2),
 gesteld dat de eindlust, de lust in de overgang, ophoudt wanneer de
 overgang voltrokken is, de spanning afgevoerd en het tekort hersteld, is
 alle lust dan gedoemd een transitorisch en zelfs efemeer fenomeen te

 worden en rekening te houden met de eisen van de buitenwereld. Er moet derhalve ook spanning
 opgespaard worden, waarmee denkprocessen kunnen plaatsvinden die leiden tot een meer efficiente
 bevrediging van de behoefte dan in de hallucinatie het geval was (realiteitstoets). In het derde deel wordt
 daar nader op ingegaan.

 7 Is dorst wel het tekort dat de alcoholicus zoekt aan te vullen? Dat de letale rust een andere vorm van

 excessief genot is dan het frenetieke drinken, is hier niet aan de orde. In wat volgt moet worden onderzocht
 hoe Freud ook van dit laatste excès rekenschap geeft, maar dan precies als overdrijving van een andere
 vorm/bron van lust dan die van de afvoer van spanning: de lust in de beweging (van het zuigen en het
 slikken).

This content downloaded from 134.58.253.56 on Wed, 05 Jul 2017 10:44:38 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 ALLE LUST WIL EEUWIGHEID 39

 zijn? Kan lust onder bepaalde omstandigheden niet als iets duurzamers,
 dat wil zeggen als een toestand ervaren worden?

 De overgangslust heeft een keerzijde waaruit op negatieve wijze blijkt
 dat lust alvast ook streefi naar duurzaamheid. Er bestaat een soort onlust
 die niet primair teruggaat op een tekort of een gebrek (in freudiaanse
 termen: een teveel aan spanning), maar op het feit dat met het aange-
 vuld zijn van het gebrek, met het afgevoerd zijn van de spanning, ook de
 lust van het aanvullen zelf, het afvoeren van de spanning, beëindigd is.
 Of zoais daarnet gezegd: het einde van het subject houdt ook het einde
 van de lust in. Het stilvallen van de lustvolle overgang wordt zelf bron
 van een nieuwe scala van onlustvolle gewaarwordingen die gaat van
 lichte spijt over nostalgie tot diepe existentiële onvrede. Toegepast op de
 seksuele lust was het Aristoteles al opgevallen dat "omne animal post
 coitum triste" (Problemata XXX, I, § 954). 8 Niet pas vanaf het menselijk
 wezen valt vast te stellen hoe (hogere) Organismen, die in Staat zijn lust
 te ervaren, tegelijk de wens belichamen dat deze lust niet zou ophouden
 met de bevrediging maar ook daarna op een of andere manier zou aan-
 houden. Naast de (fysieke) behoeften bestaat er ook zoiets als een verlan-

 gen (dat zieh precies van de behoefte onderscheidt door zijn strekking)
 om de lust te bestendigen, zoais Nietzsche Zarathoestra laat uitschreeu-
 wen: "Denn alle Lust will - Ewigkeit, tiefe, tiefe Ewigkeit". Als we de
 vinger konden leggen op lustervaringen die als minder voorbijgaand
 beleefd worden, dan zou dat ons op het spoor zetten van een vorm van
 lust die niet aan een overgang ontspringt.

 De lust in de beweging of de activiteit

 Bij nader toezien - en dit gegeven wordt, zoals gezegd, in de litera-
 tuur steevast over het hoofd gezien - , kent Freud wel degelijk nog iets
 anders dan de overgang als bron van lust, namelijk iets waardoor de lust
 als vanzelf minder transitorisch is: het "lustkarakter van de bewegings-
 sensaties" {Lustcharakter der Bewegungsempfindungen, DA, 103/133).

 8 Volgens Van Dale gaat het Nederlandse zat ('voldaan' maar ook 'beu') zoals ook het Engelse sad
 (vermoeid, droevig) terug op het Latijnse satur (verzadigd) waarvan ook jtf/wfactie afstamt.
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 Gelijkmatige bewegingen kunnen bron van een eigensoortige lust zijn.
 Freud spreekt zeer expliciet over de bewegingen die dit effect kunnen
 sorteren. Hij geeft vier categorieën van bewegingen aan, die we kunnen
 onderscheiden naargelang het g^at om lichaamsmotoriek dan wel om
 mentale beweging, en naargelang de beweging aan het subject zelf ont-
 springt dan wel van buitenaf veroorzaakt wordt. Er is vooreerst het be-
 wogen worden van het lichaam, het "ritmisch-mechanische schokken
 van het lichaam", de "passieve bewegingsspelletjes" van het wiegen,
 schommelen en in de lucht gegooid worden van het kleine kind, maar
 ook "het schudden en schokken in een rijtuig en later in de trein" (mo-
 torisch-exogeen). Daarnaast is er het "uitgebreide actieve gebruik van de
 Spieren" (motorisch-endogeen), "de affectieve processen van intensievere
 aard" {"gemoedsbewegingen" > mentaal-exogeen) en tenslotte "de con-
 centratie van de aandacht op een intellectuele prestatie" (mentaal-
 endogeen) {DA, 102-105/132-135).
 Met deze tweede vorm van lust, Freuds bewegingslust, komen we ver-
 rassend dicht in de buurt van het genot zoals Aristoteles dat uitwerkt in
 het zevende en vooral tiende boek van de Ethica nicomachea. Dat geeft
 meteen een veel minder negatieve invulling van het genot. Aristoteles
 ontkent niet dat ook een "herstel" genot teweegbrengt. Die daar zo over
 denken, zegt Aristoteles (hij bedoelt Plato, maar het had Freud kunnen
 zijn), baseren zieh op "lust en onlust die verband houden met voeding"
 (EN, X, 1173 b 12).9 Maar dat genot is slechts incidenteel, bovendien
 ondergeschikt aan een essentiëler genot dat ook edeler is, niet omdat het
 niet-lichamelijk zou zijn, maar omdat "er [daar] immers niets ontbreekt
 dat kan worden aangevuld" {EN, X, 1173 b 19). Activiteiten die alleen
 maar een tekort herstellen, zijn van de orde van wat tegenwoordig over-
 gankelijke of transitieve activiteiten heet. Aristoteles geeft als voorbeelden
 het bouwen van een huis, met al zijn verschillende deelprocessen, en het
 lopen dat een bestemming wil bereiken (niet het lopen om zichzelf).
 Deze activiteiten zijn enkel volmaakt en pas dan bron van genot wan-

 9 Wij eiteren uit de vertaling van de Ethica nicomachea door C. PANNIER en J. VerhaeGHE, Groningen,
 1999(afkorting:E/V).
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 neer zij als procès hun doel bereikt hebben. Daarnaast zijn er echter ac-
 tiviteiten die niet in een wording of procès bestaan, maar die hun doel in
 zichzelf hebben: de onovergankelijke, intransitieve of immanente activi-
 teiten. Die zijn van meet af aan volmaakt (wanneer ze tenminste onge-
 hinderd verlopen - EN, X, VII, 14) en kunnen dus ook van meet af
 aan bronnen van genot zijn. Als voorbeelden geeft Aristoteles het zien,
 het denken en de filosofisela Studie {EN, X, 1174 a 13 en 1174 b 22).
 Bekend is de formule waarmee hij dat genot beschrijft. Het is de erva-
 ring van iets dat een activiteit vervolmaakt "zoals zieh bij de bloei der
 jaren nog de schoonheid voegt"(iLV, X, 1174 b 23). 10 De voorbeelden
 die Freud geeft uit zijn vier grote Massen van bewegingen (wiegen,
 vechten, het bewogen gemoed en het denken als mentale 'beweging')
 vallen alle onder de immanente activiteiten en zijn in aristotelische zin
 geen bewegingen, dat wil zeggen geen wordingsproœssen {EN, X, 1174 a
 19). Aristoteles kant zieh met deze opvatting dus zeer uitgesproken te-
 gen Plato's opvatting van eindlust, terwijl zijn visie veeleer de freudiaan-
 se bewegingslust ondersteunt.11

 Ook met betrekking tot de tweede, vernante vraag, of lust als zodanig
 een voorbijgaand verschijnsel is, geeft Aristoteles een eenduidig ant-
 woord. Hij kiest resoluut voor de Stelling dat genot een toestand is (een
 cdoel') en niet een procès of een 'beweging' (in de betekenis van een
 transitieve activiteit!). Terzelfder tijd transformeert hij het begrip zelfvan
 'duurzaamheid' of 'bestendiging van het genot. Het is er hem immers niet
 zozeer om te doen dat het genot dat men bijvoorbeeld aan immanente
 activiteiten beleeft, duurzaam zou zijn in de zin van zieh uitstrekkend
 over een lange tijd. Hij wijst erop dat de mens, gezien zijn sterfelijke

 10 Cf. (de niet altijd onomstreden) AJ. FESTUGIÈRE, Le plaisir chez Avistóte, Paris, Vrin, I9602, p. 45-
 46.

 11 Dat 'beweging' door Freud positief, door Aristoteles in de Ethica nicomachea daarentegen negatief
 getaxeerd wordt, is slechts een terminologische kwestie. Freuds bewegingen komen overeen met Aristoteles'
 (immanente) activiteiten, niet met beweging in aristotelische zin, als iets wat tendeert naar een doel buken
 zieh (in de betekenis van "appetitus"). In die zin zijn immanente activiteiten toch vormen van 'rust'. In De
 anima (III, 7.431 a 6 e.v.) onderscheidt Aristoteles twee soorten beweging, als activiteit van het onvoltooide
 en als activiteit van het voltooide.
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 want gemengde natuur, snel vermoeid geraakt en zijn activiteit niet kan
 aanhouden. Daardoor kan ook het genot dat hij eraan heeft niet einde-
 loos voortduren {EN, X, 1175 a 3-5). Het genot van een (immanente)
 activiteit is niet duurzamer omdat het zieh langer uitstrekt in de tijd,
 maar omdat het zieh aan de tijd onttrekt en zo op elk moment van zijn
 ondeelbare duur volmaakt is, zelfs wanneer het maar een ogenblik duurt
 {EN, X, 1174 b 4-5)! 12 Het is dan ook alleen maar^éT accidens dat een
 dergelijk genot zieh langer uitstrekt in de tijd, in de mate namelijk dat
 ook de (immanente) activiteit die het vervolmaakt zieh langer in de tijd
 uitstrekt dan het geval zou zijn met een transitieve activiteit. Zo kan
 Aristoteles stellen dat het genot als zodanig van dezelfde orde is als het
 zien: een immanente activiteit en geen beweging of procès {EN, X, 3)
 zoals Plato meent. Het genot is dus een (immanente) activiteit die een
 immanente activiteit vervolmaakt.

 Freud erkent zo wel degelijk een ander soort lust dan enkel de
 (eind)lust van de afvoer van spanning. Aan die lust, de bewegingslust,
 beantwoordt dan ook een andersoortige behoefte dan de fysieke noden
 die in de afvoer van spanning bevrediging vinden. Freud heeft het in de
 Drei Abhandlungen (1905) over een nieuw soort behoefte: "de behoefte
 aan herhaling van de bevrediging" {Bedürfnis nach Wiederholung der
 [sexuellen] Befriedigung, DA, 82/112 en 85/113). Wat daaraan tegemoet
 komt, is niet de afvoer van spanning, want die houdt het einde van de
 activiteit en dus meteen ook van de (eind)lust in, wel een activiteit met

 een voldoende gestadig karakter die Aristoteles' Volmaakte' beweging
 benadert, bijvoorbeeld een iteratieve handeling. Ofschoon in principe
 elke activiteit daarvoor in aanmerking komt, kan aan het eind van deze
 eeuw waarin de vrije tijd {sch oie) gedemocratiseerd werd, in de eerste
 plaats worden gedacht aan allerlei soorten sportbeoefening (zowel li-
 chaamsbeweging als denksport), maar ook aan het plezier dat aan gad-

 12 Cf. EN, X, 1174 b 7-8: "Het is duidelijk dat genot en beweging [in de betekenis van wording] van
 elkaar verschillen en dat genot een geheel en iets volmaakts is. Dat kan men trouwens ook afleiden uit het
 feit dat een beweging zieh noodzakelijk in de tijd voltrekt, terwijl het ervaren van een genot dat niet doet;
 want wat vervat is in een ogenblik is een geheel."
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 gets of snuisterijtjes beleefd wordt. Een geslaagde gadget beschikt over
 wat in marketing-termen het fiddling-effect heet: er moet voldoende mee
 gefriemeld kunnen worden. Zelfs transitieve activiteiten kunnen bewe-
 gingslust oproepen, zolang zij maar voldoende lang aanhouden of vol-
 doende herhaald worden. Het is in die zin dat Freuds opmerking ver-
 staan moet worden dat ook arbeid een bron van sublimatie, en dus van

 lust, kan zijn. Een handeling is dus niet eerst lustvol in haar eindresul-
 taat, doordat zij een (fysieke) behoefte bevredigt, maar kan ook in haar

 hoedanigheid van handeling een bron van lust betekenen. In de ogen
 van Freud is het sabbelen of duimzuigen paradigmatisch voor deze
 tweede vorm van lust. Een andere beweging, die van het krabben, acht
 hij daaraan analoog. (Over deze activiteiten, dadelijk meer.)

 Freud schiet echter tekort wanneer hij van deze bewegingslust ook
 conceptueel rekenschap probeert te geven. Overeenkomstig zijn neuro-
 fysiologisch-energetisch uitgangspunt, heeft elke (zowel motorische als

 mentale) activiteit een minimale hoeveelheid energie vandoen, een on-
 lustvolle prikkel als aansporing, waarbij de onlust samen met de prikkel
 in de uitvoering van de activiteit afgevoerd wordt. Zonder onlust geen
 actie. Wil deze activiteit onafgebroken doorgaan teneinde echte bewe-
 gingsiust te kunnen bewerken, dan moet ook de onlustprikkel die de
 activiteit uitlokt blijven aanhouden of minstens telkens weer opkomen.
 Freud gaat echter een stap te ver wanneer hij de lust, die men aan die bewe-

 ging beleefty tensione toch weer gaat beschouwen als behorend tot hetzelfde

 soort lust dat men beleefi bij het afuoeren van spanning, in dit geval die
 onlustvolle spanning die tot de activiteit had aangezet. Op die manier neigt
 hij ertoe bewegingslust te verstaan als de steeds weer herhaalde lust van de

 afvoer ! Van het ogenblik af dat hij de bewegingslust metapsychologisch
 probeert te legitimeren, reduceert Freud deze dus verkeerdelijk tot een
 variant van de eindlust, meegesleept als hij is door zijn eigen neurofysio-
 logisch-energetische vooronderstellingen.

 Dat is het duidelijkst wanneer hij het fenomeen van de jeuk en het
 krabben - niet toevallig ook een voorbeeld van Plato's eindlust - uit-
 werkt als een mechanisme van onlustvolle toevoer en lustvolle afvoer.

 Vanzelfsprekend zorgt het krabben voor een uitwendige prikkel "die dit
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 prikkelgevoel opheft doordat het de bevredigingssensatie veroor-
 zaakt"CD/4, 85/114). Meer dan vele andere activiteiten verzekert het
 krabben de continuïteit van de lust omdat de activiteit die de onlustvolle

 prikkel opheft - het krabben stilt de jeuk - , tegelijk ook een nieuwe
 (onlustvolle) prikkel toevoert op het huidoppervlak - het krabben prik-
 kelt of irri teert de huid - , waardoor een perder krabben noodzakelijk is of

 wordt. Zo stelt het krabben een vorm van bewegingslust in, die zolang
 kan aanhouden als er een zeker evenwicht tussen onlust en lust bewaard

 blijft. Wordt de onlustprikkel te sterk, omdat de huid begint te bioeden
 of er uitputting optreedt, dan wordt de onlust sterker dan de lust nog
 vermag te compenseren en de activiteit dooft uit. Dat de duim "kapot-
 gezogen" is, pijnlijk geì'rriteerd tot bloedens toe, hoeft op zieh het kind
 evenwel nog niet te beletten voort te gaan met zuigen, zolang de lust die
 het zuigen oplevert maar groter is dan de onlust.

 De précaire paradox activiteit -passiviteit

 Door de nadruk te leggen op de afvoer van spanning in de lust van
 het krabben, dreigt Freud uit het oog te verliezen dat de lust van het
 bewegen een eigensoortige lust is. Ook wanneer er in het geval van de
 motorische beweging in energetisch opzicht een (herhaalde) afvoer van
 spanning geïmpliceerd is, dan nog is de lust van het bewegen niet tot de
 afvoerlust of bevredigingslust te herleiden. Daarvan getuigen sommige
 bewegingen waarvan het helemaal niet duidelijk is wat afvoer van span-
 ning daar zou kunnen betekenen. We hoeven dan nog niet eens te den-
 ken aan de twee soorten mentale bewegingen die Freud aanhaalt. Ook
 bij motorische bewegingen waar er maar weinig smart te bespeuren valt,
 is het al niet duidelijk wat de afvoer zou kunnen zijn die de beweging zo
 lustvol maakt dat de mens er zieh in een onbewaakt ogenblik met
 graagte aan overgeeft: pulken in neus of oren, prutsen aan een wondje of
 een pukkel, friemelen aan een plukje haar ..., - en daar nog blijven in
 volharden, al kon hij het stellig beter laten.
 De lust van het bewegen verwijst ons door naar heel archaische voor-
 onderstellingen die nog nauwelijks te verklaren zijn, zoals ook de lust in
 de afvoer op zieh niet te verhelderen is. Waarom is de sensatie van be-
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 weging, zoals die van afvoer van spanning, in bepaalde omstandigheden
 lustvol? Het lijkt hier om een fait primitif 'te gaan waar alleen neurofysio-

 logen iets meer over kunnen zeggen. (Freud zelf suggereert het te zoe-
 ken in de richting van de vestibulaire zenuwen, DA, 102/132.) Voorbij
 het neurofysiologische, energetische en economische discours is er even-
 wel nog een register dat ons in staat stelt om met Freud de bewegings-
 lust nader te specificeren, namelijk dat van de tegenstelling actief-passief.
 In de marge van zijn uiteenzetting over de jeuk, en zonder zieh het be-
 lang ervan te realiseren, oppert Freud een suggestie over de factor activi-
 teit. In de context van de tweede van de Drei Abhandlungen zur Sexual-
 theorie, die handelt over de infantiele seksualiteit, voert hij een nieuw
 doel van de (seksuele) drift in, naast de afvoer van seksuele spanning (or-
 gasme) waarmee hij zijn betoog begonnen was. Het nieuwe doel bestaat
 "in het veroorzaken van bevrediging door middel van de adequate prik-
 keling van een erogene zone, die op verschillende manieren kan zijn ge-
 kozen"(ZX4, 85/114; ik cursiveer). Aan het eind van diezelfde alinea stelt

 hij dat dit gebeurt door "het geprojeeteerde prikkelgevoel in de erogene
 zone te vervangen door de uitwendige prikkel". En hij vervolgt: "Deze
 uitwendige prikkel zal meestal bestaan uit een met het zuigen vergelijk-
 bare manipulatiê'DA, 85/114-115; ik cursiveer). Freud doelt, gezien de
 context, in de eerste plaats ongetwijfeld op het krabben, maar uit verdere
 lectuur blijkt hoe hij de term "manipulatie" uitbreidt tot allerhande ma-

 nipulaties, onder meer in de anale en later ook in de genitale streek (op-
 houden en loslaten van de faeces, masturbatie). Essen tieel is daarbij dat
 de (inwendige) prikkel waar het subject passief zan overgeleverd was,
 vervangen wordt door een (uitwendige) prikkel die het subject actief
 opwekt (bijvoorbeeld door te krabben). Dit behelst een dimensie van de
 bewegingslust die het louter energetische bereik overstijgt en door Freud
 hier niet echt onderkend wordt. Het gaat hier om een facet dat we met
 Freud in Jenseits des Lustprinzips (13-14/109-110) als bemeestering,
 'macht' of 'controle' zouden kunnen omschrijven.
 De belangrijkste bijdrage van Freud aan het probleem van de bewe-
 gingslust ligt in het domein van de ontogenèse, wanneer hij in de tweede
 van zijn Drei Abhandlungen beschrijft hoe het subject die bewegingslust
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 zelf kan teweegbrengen of instellen. Het kind ervaart de bewegingslust
 voor het eerst in het spoor van, of, zoals Freud het beschrijft, "in aanleu-

 ning" {Anlehnung) bij de eindlust (DA, 80-83/109-113). De bewegings-
 lust "leunt aan" bij de (lust in de) behoeftebevrediging. Het kind leert
 zieh deze bewegingslust als zelfstandige lustmogelijkheid eigen te maken
 wanneer het de beweging die tot het stillen van de behoefte geleid heeft
 (bijvoorbeeld het zuigen), ook dan herhaalt wanneer noch de behoefte
 (honger/dorst) noch het lenigend voorwerp (de borst) nog langer aanwe-
 zig zijn. Door het zuigen te herhalen en te blijven zuigen, nu bijvoor-
 beeld op zijn eigen duim of teen, aan gene zijde van de behoeftebevredi-
 ging, leert het kind als het ware geheel toevallig de bewegingslust zelf te
 bewerken in wat Freud "sabbelen" en "zalig zuigen" (Wonnesaugen)
 noemt. Dat is het wat Freud paradigmatisch acht voor elke verdere vorm
 van manipulatie. Zo komt de bewegingslust geleidelijk aan los uit de
 aanleuning bij de behoeftebevrediging en wordt tot een zelfstandige
 bron/vorm van lust. Observatie leert dat baby's dit sabbelen op bepaalde
 momenten niet willen inruilen voor de behoeftebevredigende moeder-
 borst. Dat deze bewegingslust niet zomaar een frivoliteit in het menselijk
 leven vertegenwoordigt maar werkelijk vitaal is, mag blijken uit een kli-
 nisch verschijnsel als het hospitalisme, waarbij zeer jonge kinderen alle
 voedsel weigeren, ook al kan men er van uitgaan dat ze zeker een tijd-
 lang nog hongerprikkels hadden. Men kan de hypothèse wagen dat ze
 niet voldoende (bewegings)lust aan het zuigen, oraal innemen en slikken
 geleerd hebben om opnieuw voedsel tot zieh te nemen en zo hun zelfbe-
 houd te verzekeren.

 Door in te zoomen op de inbreng van de actieve controle of bemeeste-

 ring als voorwaarde voor de bewegingslust wordt bij wijze van contrast
 duidelijk hoe wezenlijk passief het subject daarbij tegelijk ook is. Lust of
 genot blijven tenslotte 'aandoeningen' (passiones), iets waar het subject
 lijdzaam door aangedaan wordt. Hoe verhouden zieh de activiteit en de
 passivi teit van het subject, die toch beide constitutief heten? In de mate
 dat het subject zoekt om aangedaan te worden, beweegt de problematiek
 van de lust zieh binnen een précaire paradox van zieh - actief - in en
 uit een positie te verplaatsen die men - passief - ondergaat. Het komt
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 ons voor dat een bepaalde activiteit pas waarlijk bron wordt van genot
 op het ogenblik dat het motorisch actieve subject aïs het ware ontheven,
 bevrijd wordt van zijn actieve inzet en in een eerder passieve positie ver-
 zeilt waarin het bewogen wordt. Wie zieh verveelt en graag 'iets plezants'
 zou doen, kan (actief) zoeken om iets te ondernemen, ongeacht of het
 nu een klus opknappen is dan wel een eerder vrijblij vende activiteit als
 wat rondjes lopen of een gesprekspartner opzoeken. De verveling zal
 aanhouden en de lust uitblijven zolang het gevoel blijft bestaan van zieh
 (tevergeefs) uit te sloven. Van zodra dat gevoel iets te moeten doen echter

 verdwijnt, kan als bij verrassing blijken dat de verveling ongemerkt ver-
 vluchtigd is. Dan ontdekt het subject dat het al een tijdje 'geboeid' was
 door, 'opgegaan' of zelfs 'meegesleurd' was in zijn bezigheid, en dat het
 die als het ware uitvoerde met behulp van een 'automatische piloot',
 zonder er veel bij na te moeten denken, zonder moei te de innerlijke dy-
 namiek van die activiteit volgend. Het is alsof de handeling zieh aan het
 subject voltrekt, ofschoon het niemand anders is dan het subject zelf dat
 tuiniert, poetst, jogt, zwemt, danst, of - in een meer mentaal register
 - schaakt, piano speelt, leest, discussieert of gewoon wat 'afkletst'.
 Hoewel een zekere bemeestering van die activiteit dus vereist is - een
 minimum aan beheersing van materialen, instrumenten of technieken - ,

 is het genot van het opgaan in het spel (hout bewerken, paardrijden of
 het derde pianoconcerto van Rachmaninov uitvoeren) aan gene zijde
 van die bemeestering gesitueerd, en laat het de lust die deze bemeeste-
 ring eigen is ver achter zieh. Ook al gaan vele van de genoemde voor-
 beelden met een afvoer en een toevoer van spanning gepaard (je geniet
 ervan je af te peigeren in het lopen en desnoods zou je amfetamines slik-
 ken om een nachtje door te kunnen dansen), toch is er in deze aerivi tei-

 ten tegelijk altijd de gerichtheid op het genot van het passief bewogen
 worden. Men zou kunnen stellen dat men ervan geniet "gelopen, ge-
 speeld, gewerkt of gepraat te worden". Met nog iets meer woordspelige
 vrijheid zijn uitspraken niet ver meer als: dat op het summum van het
 genot "iets speelt in mij", "het loopt mij" of "het spreekt in mij". Of,
 zoais Amalia Rodrigues het placht te zeggen: "niet ik zing de fado, de
 fado zingt mij". Dat is een manier om het freudiaanse "Es" en het laca-
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 niaanse "ça parle" te verstaan, waarbij de nadruk niet zozeer op de (on-
 bewuste) voorstellingen (bijvoorbeeld het fantasme) komt te liggen (de
 vraag wie of wat spreekt), maar wel op de energetische kant van de zaak
 die primair is, het feit dat het subject overgeleverd is aan een drifrmatige

 kern die het gaande (of sprekende) houdt.13
 Genot veronderstelt dus dat er zieh een omslag voltrekt van een een-
 zijdig actieve positie naar een meer passieve positie. Het is echter een
 précaire paradox omdat de passiviteit weliswaar wezenlijk is voor het
 genotvol bewogen worden, maar ook, wanneer ze totaal wordt, licht
 omslaat in de helse onlust van machteloos overgeleverd te zijn. Wie tot
 het eind van zijn dagen moet blijven piano spelen, schaken of dansen,
 ziet zieh gevangen in een "pleasure-machine" die voor de wreedste kwel-
 ling of tortuur niet hoeft onder te doen. Deze mogelijkheid wordt min-
 der denkbeeidig als men ze invult met bijvoorbeeld activiteiten als het
 overmatige eten, tot boulimie toe, of met het dwangmatige denken in de
 twijfelzucht. Dat de bewegingslust van een totaal andere orde is dan de
 bevredigings- of eindlust mag dus door contrast blijken uit de mogelijk-
 heid van het specifieke excès dat besloten ligt in de bewegingslust (zowel
 motorisch als mentaal), waarbij deze lust als het ware ontaardt in een
 bijzonder soort onlust, een excès dat noch Plato, noch Aristoteles vol-
 doende hebben ingeschat. Ofschoon Plato in de Philebus de bewegings-
 lust als zodanig niet kent, beseft hij wel dat de lust van het krabben niet
 onverdeeld positief is, maar hij beroept zieh op de verkeerde redenen.
 Het gaat volgens zijn zienswijze om een genot dat in wezen niet zozeer
 gelegen is in het aanvullen van een gebrek als wel in het opheffen van de
 smart (die voor dat genot daarom noodzakelijk is voorondersteld). Het
 genot van het krabben is fiindamenteel gemengd met de smart van de
 jeuk. Volgens dit paradigma zouden zieken, bijvoorbeeld lijders aan
 huidziekten, maar ook koortsigen, het grootste genot kennen {Phil,

 13 Freud verwijst in Das Ich und das Es naar de door Nietzsche ingegeven uitspraak van Groddeck dat
 wij "worden 'geleefd door onbekende, onbeheersbare machten" (GW, XIII / Psychoanalytische théorie 3,
 251/35; Freud cursiveert). Het is op Groddecks inspiratie dat Freud besluit tot de aanname van de
 onbewuste psychische instantie die het "Es" is, meteen één van de drie instanties in de tweede topiek.
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 44b -46b), en wel des te meer naarmate de smart ook groter is.14 Toch
 ligt het probleem met de bewegingslust niet besloten in het feit dat ze
 smart impliceert, en evenmin in haar (destructieve) gevolgen (zoals het
 "kapotzuigen" van een duim, cf. supra p. 44). Ook al neigde Freud er
 toe om de bewegingslust tot (herhaling van) eindlust te reduceren, hier
 redt hij de bewegingslust als zelfstandige vorm omdat deze op zichzelf
 ambigu blijkt ! Dat wordt vooral duidelijk in de bewegingslust van het
 denken, waarnaar Freud verwijst met de "gemoedsbewegingen" en "de
 concentratie van de aandacht", en die kan ontaarden in het specifieke
 soort onlust dat eigen is aan de stemmingsschommelingen en de neuro-
 tische twijfelzucht. Daar is er geen sprake van de platonische vermen-
 ging met smart (te wijten aan een acute lichamelijke behoefte), noch van
 potentiële lichamelijke schade of van het aanvullen van een gebrek en al
 evenmin van toevoer en afvoer van spanning. Hier en in de gevallen van
 excessieve motorische bewegingslust gaat het uitdrukkelijk niet om ver-
 menging met smart, maar om een mogelijkheid die tot het wezen van de
 bewegingslust zelf behoort: dat deze lust zelf als het ware kan omslaan in
 een eigensoortige 'smart' die bijvoorbeeld in termen van een helse onlust
 beschreven kan worden. Als het schommelen blijft duren, als de ge-
 moedsbewegingen het karakter aannemen van stemmingswisselingen
 {Stimmungen) waaraan men machteloos is overgeleverd, als de denkbe-
 wegingen dreigen over te gaan in een onafgebroken getob of gepieker,
 dan nadert het subject de grens tussen enerzijds lust en onlust en ander-
 zijds het gebied "aan gene zijde van de lust".15 De onlust van het exces-
 sieve bewegen is het laatste signaal vooraleer men over de grens gaat
 waar geen gewaarwordingen van lust of onlust meer te bespeuren zijn,
 waar men zodanig opgaat in de handeling dat er niet eens nog de psychi-

 14 Plato zal daarin geen reden zien om af te stappen van het idee dat het genot in het aanvullen van een
 gebrek bestaat, wel een reden om de geestelijke genoegens, waar het aan te vullen tekort niet als een smart
 ervaren wordt, te verkiezen boven de lichamelijke genoegens.

 Dit ontgaat Aristoteles als hij steh dat er in de orde van het denken als activiteit geen excès mogelijk is
 omdat het niet met onlustgevoelens gepaard gaat (EN, VII, 1154 b 16). Het beschouwelijke leven als de
 "natuurlijke toestand", is voor Aristoteles zo niet bereikbaar, dan toch zeker nastrevenswaardig (Ib., X,
 1178 b 22). Er moeten bijkomende factoren zijn om het beschouwende leven "volgens het verstand", dat
 voor Aristoteles het meest gelukzalige leven is (Ib. X 7), te onderscheiden van het pathologische bewuste
 (piekeren) en onbewuste denken (neurose).
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 sehe ruimte is voor het beseffen van genot of pijn. Dan wordt de hande-
 ling bron van een uiterst bizar 'genot', dat voor de betrokkene helemaal
 niet lustvol meer is en dat de omstaanders met huiver vervult. Waarach-

 tig genot zelf vinden we op het kantelpunt, op de grens naar het "aan
 gene zijde". Het veronderstelt de minimale controlemogelijkheid om te
 allen tijde tenminste het bewegen/bewogen worden te kunnen afbreken.
 Dat men finaal nog het besefheeft te genieten van een bepaalde bezig-
 heid is dan een laatste vorm van actieve bemeestering en een teken dat
 die kritieke grens misschien wel bereikt, maar nog niet overschreden is.
 Het is precies deze grens, dit kantelpunt tussen activiteit en passiviteit,
 die men ook technisch het "genot" {Genuß, jouissance) kan noemen en
 die een subtielere en delicatere aangelegenheid is dan de (eind)lust.

 III. DE VOORLUST : LUSTVOLLE SENSORISCHE OF MENTALE PRIKKELS PANNING

 Voorlust als een tweevoudig metapsychologisch kernprobleem
 Het eerste deel onderzocht de motieven om de lust als een afvoer van

 spanning te beschouwen, het tweede kritiseerde met de lust-in-de-
 beweging-zelf de gedachte van de overgang die inherent is aan lust-in-
 de-afvoer. Voor de derde vorm van lust keren we terug naar de energeti-
 sche factor, met name naar de toevoer van spanning als bron van een lust
 die we ook lust aan de excitatie kunnen noemen. Het ligt nogal voor de

 hand dat we een prikkeling als lustvol ervaren wanneer die een tijdlang
 achterwege is gebleven, ongeacht of dat erop neerkomt dat we weer eens
 de benen kunnen strekken, eens goed kunnen tintelen van de kou of
 huiveren bij een portie ouderwetse griezel of suspense. Een deel van de
 waarheid hieromtrent is zeker bij de fysiologen te zoeken. Wat de filo-
 sofische en metapsychologische aspecten betreft, rijst de vraag in welke
 mate deze lust aan de excitatie het uitgangspunt van Freud op losse
 schroeven zet, dat namelijk het psychisme streeft naar afvoer van span-
 ning en (alleen) deze afvoer als lust ervaart. Het probleem doet zieh het
 scherpst voor in het derde hoofdstuk van zijn Drei Abhandlungen zur
 Sexualtheorie (1905), wanneer Freud de excitatie inperkt tot seksuele op-
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 winding. In overeenstemming met Freuds uitgangspunt moet dit span-
 ningsgevoel zonder twijfel als onlust ervaren worden. "Rekent men de
 spanning van de seksuele opgewondenheid echter tot de onlustgevoe-
 lens, dan stoot men op het feit dat deze spanning ontegenzeggelijk als
 lustvol wordt ervaren. Bij de door seksuele processen opgewekte span-
 ning is altijd óók sprake van lust; zelfs tijdens de voorbereidende veran-
 deringen in de genitaliën is duidelijk een soort bevredigingsgevoel waar
 te nemen. Hoe hangen deze onlustspanning en dit lustgevoel nu sa-
 men?"^, 110/141)

 Freud schept een néologisme, "voorlust" (Vorlust), om zijn ontdek-
 king vast te leggen van de lust die we beleven in de seksuele opwinding.
 Deze "lust door de excitatie van erogene zones" plaatst hij aldus tegen-
 over de "eindlust" van de bevredigende spanningsafvoer, "de lust bij de
 lozing van de seksuele Stoffen" (DA, 112/143). Gaat het hier echter wel
 om een aparte vorm van lust? Men zou het platonisch geïnspireerde be-
 zwaar kunnen opperen dat het bij seksuele opwinding om een gemengd
 verschijnsel gaat, vergelijkbaar met de lust aan het krabben, waarbij klei-
 ne vormen van tussentijdse afvoer van spanning (eindlust) gepaard gaan
 met een niet ophoudende onlustvolle toevoer van spanning, waardoor
 het geheel een nieuwe en eigensoortige sensatie oproept zonder dat er
 daarom evenwel een derde bron van lust in te onderscheiden zou zijn.
 Dat zou meteen het vrijwel totale stilzwijgen van de secundaire litera-
 tuur op dit punt rechtvaardigen. Maar ook al brengt het verschijnsel van
 de voorlust Freud in metapsychologische verlegenheid, toch geeft hij het
 niet op dit als een aparte bron van lust te vermelden. Dat de excitatie wel
 degelijk zelfbron van lust is, mag blijken uit het feit dat ze als lustvolle ex-

 citatie nog meer van hetzelfdey nog verdere excitatiey oproept. Dat zou geen

 steek houden als er, zoais bij Plato, slechts van lust (aan de herinnering)
 ondanks de prikkel sprake zou zijn (Phil, 35e.36b). "Deze prikkeling
 hangt enerzijds al met lust samen, anderzijds leidt zij tot een toename
 van de seksuele opgewondenheid, of veroorzaakt haar als zij er nog niet
 is. "CD/4, 111/142) Freud spreekt in deze context van een "lokpremie"
 (Verlockungsprämie, 112/143): de excitatie moet wel lustvol zijn opdat
 men de verdere opwinding zou toelaten die noodzakeliik is voor de
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 "specifieke handeling", de coitus, zonder dewelke de finale eindlust in
 het orgasme niet plaatsvindt.
 Als lust aan de excitatie is voorlust dus in manifeste tegenspraak met
 het lustprincipe dat stelt dat toevoer van spanning als onlust ervaren
 wordt. Met het laatste citaat is echter een tweede, nog meer te duchten
 metapsychologische nachtduivel gewekt: de voorlust reveleert het be-
 staan van een tendens om spanning vrij te maken of te ontbinden (Entbin-

 dung) uit wat Freud het "binnenste van het lichaam" noemt. Deze ten-
 dens manifesteert zieh het duidelijkst in wat Freud de "erogene zones"
 noemt en is juist zo problematisch omdat ze haaks staat op zijn uit-
 gangspunt, de aanname dat het psychisme onder de alleenheerschappij
 staat van het principe dat streeft naar afvoer van spanning (het inertie-
 principe als antecedent van het lustprincipe, cf. supra p. 30-31). Dat
 plaatst Freud voor grote raadsels: "Hoe het komt dat gevoelde lust de
 behoefte aan méér lust schept, dát is het probleem."(ZX4, 111/142) Of
 nog: "Het maakt alleen maar een wat bevreemdende indruk omdat de
 opheffing van de ene prikkel een tweede prikkel schijnt te vereisen die
 op dezelfde plaats wordt toegediend." (DA, 86/115) Voor deze metapsy-
 chologische crux, die het wezen van de (seksuele) drift zelf betreft, op-
 pert Freud de hypothèse van een "bij zonder chemisme" die een voorbo-
 de is van wat later als leer van de seksuele hormonen algemene
 erkenning zal vinden (DA, 117/147-148). In zoverre dat een fysiologi-
 sche kwestie is, hoort het tot het domein van de neurologen en de endo-

 crinologen. In de mate echter dat ook mentale factoren of voorstellingen
 de (seksuele) opwinding kunnen veroorzaken, wordt de voorlust tegelijk
 weer een psychologisch probleem. Als empirist en positivist dreigt Freud
 deze dimensie te verdonkeremanen.

 Voorlust als overgang van lust aan spanningswederwaardigheden naar lust
 aan voorstellingen

 Freud stelt zelf dat de erotische opwinding enkel in de laatste fasen van

 het liefdesspel op automatische wijze, "reflectorisch", verdere motorische
 opwinding of spanning vrijmaakt krachtens haar fysiologische onder-
 bouw. Hij laat spijtig genoeg na te wijzen op de rol van het mentale le-
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 ven in de fasen die daaraan voorafgaan, ook al reikt hij alie elementen
 daartoe aan (DA, 111-112/142). Dat dit voor de bewuste of onbewuste

 voorstellingen een cruciale roi speelt, ligt nochtans voor de hand wan-
 neer men zieh realiseert dat dezelfde fysische prikkeling van een erogene
 zone, al naar gelang de actor nu eens hoogst (voor)lustvol is (in het geval
 van de geliefde), dan weer een bron van afkeer en zelfs walg (waar het
 een vreemde of - meer nog - een té nabij familielid betreft). Als er al
 een puur fysiologische voorlust bestaat (en zelfs de androloog doet nog
 een beroep op de fantasma's van de patient als hij een spermastaal moet
 afnemen), of tenminste een fase van puur fysiologische voorlust, dan is
 dat het zeker niet wat onze interesse wegdraagt. Er zijn echter goede psy-
 chologische redenen om voorlust als lust aan de excitatie van de twee
 andere vormen van lust te onderscheiden. Niet alleen kwantitatieve re-

 denen, omdat het hier om toevoer gaat (en niet om afvoer - of bewe-
 ging, als herhaling van toevoer en afvoer), maar vooral omdat het een
 vorm van lust betreft waarbij het mentale leven zelfmet zijn denkprocessen
 en (bewuste of onbewuste) voorstellingeny anders dan in de twee andere
 vormen van lust van constitutief belang is. Met deze derde bron van lust

 wordt ook het eenzijdig energetische kader verlaten en toegang verleend
 tot de hele scala van spirimele vormen van lust of vreugde die het voor-
 werp van een grote taxonomie zou uitmaken.

 Het zij duidelijk gesteld dat lust, precies als gewaarwording, altijd een
 mentale of psychische kwestie is, wat ook Plato en Aristoteles al wisten

 (Phil, 33c4-34a5; EN, I, 9, 1099 a8). Dat neemt echter niet weg dat er
 met betrekking tot de bronnen van de lust, naast het onderscheid van de

 drie vormen waarmee dit betoog begon (bevredigings- of eindlust, be-
 wegingslust en voorlust), ook nog een nieuwe en meer omvattende dis-
 tinctie tussen twee grote polen te maken is. Er zijn enerzijds de lust- (en
 onlust)sensaties die ontspringen aan energetische wederwaardigheden, op
 de eerste plaats de afvoer (respectievelijk de toevoer) van sterke prikkels.
 Dat Freud zijn aandacht vooral op deze bron toespitst, wekt - gezien
 zijn neurofysiologisch uitgangspunt - weinig verwondering. Maar an-
 derzijds zijn er de gewaarwordingen van lust die hun bron vinden in
 herinneringen, waarnemingen of verwachtingen, kortom in voorstellin-
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 gen. Ook dit perspectief ontgaat Freud niet, het is alleen niet zijn eerste
 invalshoek om over het probleem van de lust na te denken. Beide kun-
 nen met evenveel recht bron van lust genoemd worden, alleen zullen we
 de eerstgenoemde bron onmiddellijk, primair, primitiefzn weinig verfijnd

 noemen, de tweede daarentegen bemiddeld (door voorstellingen) ^ subtieler
 en gecultiveerd. Het gaat hier om twee extreme polen waartussen een
 hele gradatie van mengvormen mogelijk is, al naar gelang het mentale
 een grotere of kleinere rol toekomt.

 Het psychische of mentale register is bij machte om de lust op twee
 manieren te cultiveren. (1) Het bewerkt ten eerste dat het subject niet
 alleen de afvoer van prikkels, maar ook een xmxA prikkeh zelf {toevoer)
 lustvol leert vinden, ofschoon die conform het lustprincipe onlustvol
 zijn. Zo wordt het lichaam, als sfeer van het zuiver energetische, in cul-
 tuur gebracht, waardoor het niet meer overgeleverd is aan de onmiddel-
 lijkheid van de dwingende spanningsafvoer. (2) Bovendien cultiveert het
 mentale leven de lust ook door een eigen rijk met specifieke gestalten te
 scheppen: de voorstellingen. Door opvoeding leert het kind lust (of on-
 lust) te beleven, ook waar geen sterke afvoer (respectievelijk toevoer) van
 spanning te noteren valt maar slechts de lichte prikkel van een waarne-
 ming, een herinnering of een verwachting. Zo worden voorstellingen
 zelfitandige bronnen van lust, waarbij het energetisch-kwantitatieve per-

 spectief, de vraag naar lust door afvoer of toevoer, niet langer relevant is.
 Daarmee brengt de Studie van de voorlust ons op een keerpunt, de over-
 gang van de lust die we beleven in de spanningswederwaardigheden naar
 de lust die we hebben aan voorstellingen.
 Deze dubbele cultivering van de lust voltrekt zieh in het eigen domein
 van het mentale leven, dat van de denkprocessen, en wel zo dat beide on-
 losmakelijk met elkaar verbonden zullen blijken. De denkprocessen, die
 Freud in zijn Entwurf ook als secundaire processen introduceert, onder-
 scheiden zieh van de primaire processen doordat de endogene prikkel-
 spanningen van de fysieke noden niet meer vrijelijk en ongehinderd
 (vanuit het binnenste van het lichaam waar ze ontspringen) doorgevoerd

 en afgevoerd kunnen worden naar de neuronen in de buitenste lagen
 van het zenuwstelsel (in de hersenschors) die overeenkomen met de
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 waarneming van wat ooit een bevredigend object was. Met andere
 woorden: het primaire procès van de hallucinatie van die voorstelling, de
 lustvolle afvoer van spanning conform het inertie- of lustprincipe, wat in
 het uiterste geval tot de hongerdood zou leiden, wordt in de secundaire
 processen onderbroken. De voorstelling van het object dat de bevredi-
 ging zou realiseren wordt nu niet langer sterk, dat wil zeggen hallucina-
 torisch, bezet, doch slechts zoveel als nodig is om richting te geven aan
 het denkproces. De (endogene) spanning wordt immers opgespaard tot
 een spanningsvoorraad, die de kern vormt van het cIk' en waarmee het
 spannings- of bezettingsverloop tussen de neuronen geremd en gestuurd
 zal worden ("zijdelingse gelijktijdige bezetting").16 Zo ligt de spannings-
 voorraad die het Ik is aan de basis van denkprocessen. Het uitgangspunt
 daarvan zijn de aanwezige waarnemingsprikkels (waarnemingsbezettin-
 gen). Van daaruit wordt een mentale verbinding gezocht met de voor-
 stelling (het herinneringsbeeld) van het bevredigende object (wensbezet-
 ting). Deze verbinding komt tot stand als een specifieke opeenvolging
 van herinneringsbeelden van bewegingen, met name van de bewegingen
 die overeenkomen met de handelingen die nodig zijn om van de gege-
 ven waarneming tot de bevrediging te komen. Een voorbeeld zou dat
 van de endogene prikkel honger kunnen zijn. De moederborst heeft bij
 eerdere bevredigingen één of meer neuronen bezet die, wanneer de hon-
 ger opduikt, hallucinatorisch herbezet worden. Op basis van de aldus
 opgespaarde spanning remmen de secundaire processen die hallucinato-
 rische afvoer af om, uitgaande van waarnemingsbezettingen, denkpro-
 cessen te realiseren die resulteren in een reeks herinneringsbeelden van
 bewegingen die uitgevoerd moeten worden om die moederborst niet
 hallucinatorisch maar opnieuw reëel tegenwoordig te krijgen. Pas als
 blijkt dat de gegeven waarnemingsprikkel een echte waarneming is en
 niet op zijn beurt een gehallucineerde waarneming ("realiteitstoets" en
 "aandachtsmechanisme"), kan de reeks bewegingsbeelden die de verbin-

 Zoals in het eerste deel reeds aangekondigd, komt de rol van het opsparen toe aan het
 realiteitsprincipe, dat hiermee meteen ook een energetisch- kwantitatieve invulling krijgt. Cf. supra voetnoot
 6, p. 37-38.
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 ding tussen het waargenomene en het gewenste vormt, ook daadwerke-
 lijk geïnnerveerd worden, wat betekent dat de "specifìeke handeling"
 uitgevoerd kan worden. Zo wordt de behoeftespanning finaal toch afge-
 voerd, maar op een meer efficiente manier dan in de hallucinatorische
 afvoer. Wij kunnen binnen dit bestek onmogelijk ingaan op de details
 van dit denkproces zoals dat in Freuds Entwurf omstandig beschreven
 wordt; belangrijk voor ons betoog is dat het subject in de zieh steeds
 verfijnende denkprocessen de onmiddellijke afuoer van spanning kert op-
 schorten, spanning leert opsparen en die steeds beter leert verdragen met het

 oog op een verwachte afuoer. De denkprocessen halen het psychisme weg
 uit de verknechtende onmiddellijkheid van onlustvolle toevoer en lust-
 volle afvoer van spanning en ontsluiten een diachroon perspectief van
 herinnering en "verwachting" (Erwartung).
 Door toedoen van de denkprocessen wordt de prikkelspanning (bij-
 voorbeeld van een fysieke nood) op psychisch niveau vertaald als be-
 hoefte of lust. Zo komt een tweede betekenis van het woord in het ge-

 ding, waar Freud de aandacht op vestigi in twee voetnoten bij zijn Drei
 Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905). <uLust' is dubbelzinnig en bete-
 kent zowel de gewaarwording van seksuele spanning (ik heb lust = ik wil
 graag, ik voel de aandrang) als de bevrediging." (DA, ''AI'A5 voetnoot;
 ik cursiveer)17 Nadat Freud "Lust" aanvankelijk als bevredigende ge-
 waarwording van de afvoer van spanning ingevoerd had, moet hij nu
 node het bestaan van een betekenis erkennen die bovendien ouder is.

 Lust hebben of ervaren betekent in de eerste plaats: zin, trek, begeerte,
 aandrift of 'goesting' hebben (zowel in het Duits als in het Nederlands).
 Precies in de Verwachting van' of 'zin in' de bevredigende speeifieke
 handeling helpen de denkprocessen het subject in de tussentijd de be-
 hoeftespanning te verdragen, waarbij het essentieel is dat dit vooruitzicht

 vergezeld gaat van de voorstelling van wat de behoefte zal bevredigen. In
 dat perspectief is er nog geen sprake van "voorlust": de zin of de trek die

 17 Cf. DA, 33/61 voetnoot 2: "Het enige geschürte woord in de Duitse taal [evenals in de Nederlandse] ,
 'lust', is helaas voor verschilfende uideg vatbaar en betekent zowel de gewaarwording van de behoefte als die

 van de bevrediging."
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 aan de lust voorafgaat is een kwestie van spanning die wel als noodzake-
 lijk kwaad getolereerd, maar zelf nog niet als bron van lust beleefd
 wordt.

 Er vindt echter een beslissende omslag plaats, waarvan men alleen met
 het psychische register rekenschap kan geven, op het ogenblik dat de
 lust, in de betekenis van 'zin', 'trek' ook ervaren wordt als lust in de beteke-

 nis van 'bevrediging. Bepaalde gewaarwordingen van behoefte of zin
 kunnen immers op hun beurt zelf ook prettig of plezierig zijn: lust heb-
 ben (ziny trek, behoefte) kan zelf ook lustvol (bevredigend) zijn. De ver-
 wachte lust wordt lustvolle verwachting. Of zoals de toneeldichter het
 zegt: "Ein Vergnügen erwarten, ist auch ein Vergnügen" (G.E. Lessing,
 Mina von Barnhelm, IV, 6). Nu pas kan er van voorlust sprake zijn, en
 men kan zieh afvragen of het stilzwijgen van vooral de Frans- en En-
 gelstalige literatuur over de "plaisirs préliminaires" of de "preliminary
 pleasures" (Strachey vertaalt: "fore-pleasures") niet precies teruggaat op
 de moeilijkheid om in die talen zin en plezier in één term te verenigen.

 Freud perkt de voorlust in binnen de seksuele sfeer, hij verengt de
 voorlust namelijk tot het voorspel dat de coitus voorafgaat. Om die re-
 den kan hij in de voetnoten die wij hierboven citeerden de lust zonder
 onderscheid zowel "de gewaarwording van de seksuele spanning" als "de
 gewaarwording van de behoefte" zonder meer noemen. Nu is de eroti-
 sche spanning of opwinding die de geliefden bij elkaar opwekken zonder
 twijfel paradigmatisch voor de voorlust: ook al streven zij er terzelfder
 tijd naar deze spanning in de coitus op te heffen, toch wordt de span-
 ning er niet enkel als onlust ervaren. En het is ook zo dat hetzelfde niet
 zomaar geldt voor niet-seksuele behoeften: honger of dorst als 'zin' of
 'trek' naar voedsel of drank is op zichzelf nog niet plezierig. Toch zijn er
 andere, allicht meer vergeestelijkte verwachtingen die - ofschoon niet
 seksueel naar hun inhoud - toch ook bron van voorlust kunnen zijn
 (en die zelfs opwinding kunnen uitlokken).18

 Het is waarschijnlijk längs dit denkspoor - seksueel of erotisch in fórmele zin, als datgene wat
 (voor)lustvolle opwinding vermag op te wekken - , dat de metapsychologische crux van de sublimatie
 verhelderd kan worden, op het gevaar af 'seksueel' of 'erotisch' dan als begrippen al te veel op te rekken.
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 Deze omslag, het cultiveren van de spanning als bron van (voor)lust,
 gaat echter wezenlijk met voorstellingen gepaard, en in die zin kunnen we

 stellen dat beide vormen van cultivering van de lust, lustvolle spanning
 en lustvolle voorstellingen, twee uitersten van een en hetzelfde procès
 zijn. Het verdragen van de spanning die zelf ook bron van lust kan wor-
 den, gaat in de eerste denkprocessen gepaard met voorstellingen van wat
 de spanning zal afvoeren en de verwachting bevredigen. Als de bevredi-
 gingservaringen tengevolge van de eerste denkprocessen maar sterk ge-
 noeg zijn, wordt door de geli j ktij digheid van de verwachtingsspanning
 en deze voorstellingen een associatieve band tussen beide gesmeed die zo
 sterk is dat de spanning in de verwachting ook dan nog (voor)lustvol kan
 zijn wanneer de voorstelling van het bevredigende voorwerp niet langer be-

 wust is maar zoiets als een onbewust fantasma geworden is. Op die ma-
 nier kan men een begin van verklaring geven voor een verschijnsel als de
 anale masturbane, waarbij het subject geniet van de prikkeling om de
 prikkeling, zonder uitzicht op een andere eindlust dan de uitputting en
 die zonder de inbreng van onbewuste fantasma's hoogst onlustvol zou
 zijn.19 Ook het omgekeerde kan zieh voordoen: een voorstelling kan dank
 zij de herìnnering ook dan nog bron van voorlust zijn, wanneer de (voor-
 lustvolle) behoefiespanning helemaal niet meer aanwezig is. De lust die met

 de voorstelling gepaard gaat is ook Piato bekend. Maar volkomen
 vreemd is voor hem de gedachte dat een voorstelling specifiek v ooÀust-
 vol zou zijn, dat wil zeggen, dat de associatieve verbinding tussen voor-
 stellingen en verwachtingsspanning zo sterk is dat de voorstelling, louter

 uit kracht van de (bevredigende) herinnering en de verwachting van een
 nieuwe afvoer, zelf voorlustvolle opwinding of spanning 'uit het binnenste
 van het lichaam ' kan vrijmaken of ontbinden, ook wanneer er helemaal
 geen jysieke nood of behoefte meer is. Deze gedachte vergroot nog de me-
 tapsychologische crux waar we het al over hadden: dat spanning door
 een "bijzonder chemisme" nog meer spanning oproept (cf. supra p. 52).
 Ze brengt dit kernprobleem tegelijk weer binnen in de psychologie: ook

 19 Cf. de roman van Thomas ROSENBOOM, Gewassen vlees, Amsterdam, Querido, 1994.
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 voorstellingen kunnen, analoog aan fysieke prikkels op erogene zones,
 spanning ontbinden uit het binnenste van het lichaam. Die mogelijk-
 heid is Freud niet onbekend, aangezien hij het psychische leven zelf als
 één van de bronnen van de seksuele opwinding omschrijft, naast de ero-

 gene zones en het inwendige van het organisme {DA, 109-110/140).
 Maar hij laat een mooie kans liggen door alleen het oog, als receptor van
 uitwendige waarnemingen, tot erogene zone uit te roepen, en het 'inner-
 lijke* oog, het oog van de verbeelding, als receptor van inwendige waarne-

 mingen onvermeld te laten (DA, 55/84 en 111/141-142). Een bepaalde
 voorstelling, op basis van bijvoorbeeld herinnering en fantasie, kan ook
 spanning ontbinden en (al of niet seksueel) opwindend zijn. Endogene
 spanning wordt op die manier niet fysisch (zoals behoeften) maar psy-
 chisch opgewekt, wat de voorlust een veel groter mentaal gehalte ver-
 leent.

 Voorlust: een thomistisch perspectiefì

 Vanzelfsprekend kenden ook Plato en Aristoteles de verwachting als
 bron van lust (bijvoorbeeld Phil, 36b, Rhetorica 1,11 1370 a 31-35),
 maar ze kennen deze geen constitutieve rol toe. Het gaat immers om
 onvolkomen, want met onlust gemengde lust.20 Genot dat men smaakt
 van iets wat nog niet of niet meer is, kan geen volwaardig genot zijn,
 getekend als het is door het tekort, door negativiteit, De christelijke filo-
 sofische traditie daarentegen ruimt aan de voorlust meer plaats in, voor
 zover zij namelijk alle lust onder het eschato logisch voorbehoud plaatst.
 Dat houdt in dat alle hier en nu beleefde lust, hoe waarlijk lustvol ook,
 nooit volkomen kan zijn. Met de menswording van God in de nieuwe
 Adam is de erfeonde, die ook de lustbeleving tekende, in wezen al over-
 wonnen. Maar ofschoon het Rijk Gods al is aangebroken, is het toch
 nog niet volledig gerealiseerd zoals dat wel het geval zal zijn bij de parou-
 sie, de wederkomst van Christus aan het einde der tijden. Als théologale

 20 Cf. Phil, òGlr. Socrates heeft het over de 'tussen-toestand' tussen vreugde en pijn: "En meen je niet
 dat hij in die hoop op het toekomstige vervuld-worden, zijn vreugde vindt in de herinnering, en toch,
 doordat hij leeg is, tegelijkertijd pijn ervaart?"
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 deugd van Hoop krijgt de verwachting in het Christendom aldus een
 positieve waardering en wordt zij bovendien, precies als deugd, ook bron
 van een eigensoortige vreugde (dat wil zeggen: spirituele lust).
 Thomas van Aquino brengt deze zienswijze op een eminente manier
 binnen in de filosofische traditie. Met zijn geraffineerd scholastische
 denktrant treedt hij zowel Plato als vooral Aristoteles bij. Toch laat hij,
 meer dan dezen, een opening naar de derde bron/vorm van lust. In zijn
 Summa Theologiae (IIa IIae, q.28 a.l) betoogt hij dat wij in de Caritas
 daadwerkelijk en actueel de geestelijke vreugde genieten van het godde-
 lijke goed op zichzelf beschouwd ("secundum se considerato"), een
 vreugde die des te groter is naarmate onze Caritas groter is. Er is echter
 een tweede - mindere, want minder onthechte - manier om de gees-
 telijke vreugde te genieten, wanneer het goddelijke goed beschouwd
 wordt voor zover wij er deel aan hebben ("secundum quod participatur a
 nobis"), voor zover wij het bezitten. In de twee volgende artikels (a.2:
 "Utrum gaudium spirituale quod ex caritate causatur recipiat admixtio-
 nem tristitiae" en a.3: "Utrum spirituale gaudium quod ex caritate cau-
 satur possit in nobis impleri") bevestigt Thomas dat onze vreugde in dat
 opzicht nooit volkomen en derhalve met droefheid vermengd is. Onze
 zonden beletten ons immers het goddelijke goed volledig deelachtig te
 zijn. Omdat de vreugde zieh tot het verlangen verhoudt zoals de rust tot
 de beweging en de rust slechts volkomen heet waar er geen beweging
 meer is, blijft Thomas erbij dat de vreugde pas dan volkomen is als er
 geen verlangen meer overblijft. Daarom kan onze vreugde, deel te heb-
 ben aan het goddelijke goed tijdens onze ballingschap in dit aardse tra-
 nendal, nooit volledig zijn. Zo komt er echter met de Hoop ruimte vrij
 voor een nieuwe en specifieke vreugde. Voor zover de volkomen deel-
 achtigheid nog niet gerealiseerd is, maar wel binnen de realistische ver-
 wachting ligt, laat Thomas ruimte voor een vreugde uit de Hoop ("gaudi-
 um ex spe"), die wij als zijn versie van de lust in de verwachting kunnen
 beschouwen.21 Hij roert daarmee in het kort opnieuw een kwestie aan

 21 Het is de vreugde van de zondaar die nu nog buken de vreugde van de genade leeft, maar die
 voornemens is zieh te bekeren. Hoe ernstiger zijn voornemen, hoe groter de vreugde en deze is niet
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 die hij al eerder in hetzelfde werk, bij de Studie van de passies had uitge-
 werkt (IaIIae, q.32 a.3: "Utrum spes et memoria sint causae delectatio-
 nis").22 Daar stelde hij een hiérarchie op binnen de lust die gelegen is in
 het bezit van of de deelachtigheid aan een welgeordend goed. lets kan,
 om te beginnen, voor ons aanwezig zijn door de kennis ("secundum
 cognitionem"), voor zover het gekende in de kenner is op basis van ge-
 lijkenis ("simili tudo"). Daarnaast kan het ook aanwezig zijn als de zaak
 zelf ("secundum rem"), reëel verbonden in act of in potentie. En omdat
 de reële vereniging het wint van de vereniging-in-gelijkenis (kennis of
 voorstelling), haalt ook de reële vereniging in act het van die welke er
 alleen maar in potentie is. Daarom ook is de lust die aan de zintuigen
 ontspringt het grootst, omdat die de tastbare aanwezigheid van de zaak
 vereist. Op de tweede plaats komt de lust van de Hoop ^delectatio spei"),
 waarin de lustvolle vereniging niet alleen plaatsvindt overeenkomstig de
 kennis (voorstelling) maar ook overeenkomstig de mogelijkheid om het
 lustbrengende goed te verwerven. De lust die beleefd wordt aan de herin-
 nering (cf. Plato) komt in dezelfde logica op de laatste plaats omdat deze
 slechts een vereniging overeenkomstig de kennis (of voorstelling) in-
 houdt. Ook Plato weet dat het een groot verschil uitmaakt hoe realis-
 tisch de verwachting wel is {Phil., 36¿), maar eerst Thomas onderscheidt
 de lust die bestaat in de loutere voorstelling van de lust die we beleven aan
 de voorstelling van een realistisch verwachte werkelijkheid en expliciteert

 deze laatste terminologisch met de "lust van de Hoop". Deze lust is voor
 Thomas een realiteit, minder volkomen dan de reële vereniging, maar
 meer werkelijk dan de lust die we aan de loutere voorstelling beleven.
 Hoezeer de verwachting of de Hoop ook bron van lust kan zijn, ze is
 tevens onmiskenbaar getekend door negativiteit, door tekort, door on-
 lustvolle spanning. Daardoor lijkt deze vorm van lust nog wezenlijk be-

 onbelangrijk omdat ze hem aanmoedigt in zijn voornemen en hem voor de wanhoop behoedt. Cf. H. -D.
 NOBLE, Notes explicatives bij Thomas van Aquino, Somme Théobgique - La Charité, Dl. II (Fr. vert. J.-D.
 FOLGHÉRA), Parijs-Doornik-Rome, 1942, p. 252-253, n. 27.
 De discussie over de lust wordt in deze context gevoerd in termen van plezier ("delectado"). Dat is

 een meer overkoepelende term, waarin ook de vreugde ("gaudium") is vervat die een "delectado" voor de
 ziel is en die een inbreng van de rede vereist (Ia IF6, q.31 a.3).
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 dreigd door een (platonische) logica van de lust als aanvulling van een
 tekort. Het heeft er ook bij Thomas alle schijn van dat men geniet on-
 danks het pijnlijke gemis dat te wijten is aan de voorlopige afwezigheid
 van het verlangde. Het feit dat de voorlust getekend is door negativiteit
 kan evenwel nog anders worden ingeschat dan het geval was in de tradi-
 tie. Misschien hebben we moeten wachten op Freud om paradoxalerwijs

 juist het positieve van het tekort te onderstrepen. Hij bevestigt immers
 dat de voorlust, precies door dat element van onlustvolle spanning, de
 verwachting wakker maakt en het subject tot verandering drijfi. Wanneer
 de spanning, de drift, niet minstens enigermate om haarzelf genoten
 wordt (voorlust), wanneer het subject geen plezier vindt in de act van
 het leven zelf, vervalt het in dodelijke lethargic In dat opzicht is de
 voorlust vitaal en houdt hij een radicale kritiek in op de eind- of bevre-
 digingslust ais enige vorm van lust. Hoe basaal de eindlust ook is, nooit
 mag hij worden verabsoluteerd, op straffe van fysieke dood (cf. supra
 p. 37-38). Zo wordt de eindlust door de voorlust begrensd.
 Deze positieve waardering van de voorlust is echter alleen maar echt
 nieuw voor zover zij de secularisatie volledig assumeert en alle hoop op
 een beter leven na dit leven consequent opgeeft. Niet echter in de zin
 dat dit betere leven nu vóór de dood gerealiseerd moet worden, zoals
 profane heilssystemen dat voorhouden (bijvoorbeeld het marxisme),
 maar radicaal: er is geen heil buiten een transcendente God, en als deze
 dood is, dan is ook het gelukzalige leven definitief onmogelijk. Dat is de
 uiterste consequentie van de secularisatie: er is geen Hoogste Goed meer
 waarvan de realisatie volkomen lust, vreugde of geluk met zieh zou
 brengen. Toch liggen de zaken niet zo eenvoudig. Als alle Hoop op een
 volkomen gelukkig leven ongegrond verklaard is, komt de mogelijkheid
 zelf van de voorlust - die lust in de verwachting van afvoer en bevredi-

 ging is - in het gedrang. Dan gaapt alleen de afgrond van nog diepere
 lusteloosheid, waarvoor een cynisch doen alsofde enige uitweg zou bie-
 den. Dat het de mens structured onmogelijk is zonder verwachting te
 leven, blijkt uit het feit dat ook de geseculariseerde mens niet ophoudt
 verwachtingen te koesteren, plannen te smeden en daar nog plezier in te
 vinden ook. Men kan zieh de vraag stellen of de verwachting van een
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 totaal vervuld leven niet vervluchtigd is in de ijlte van de onbewuste fan-
 tasma's, sedert ze met de eindigheid van de condition humaine niet ver-
 zoenbaar bleek. Als de voorstellingen die met de voorlust gepaard gaan
 als fantasma' s onbewust geworden zijn, dan zoekt de spanning die in de
 voorlust bron van lust wordt een andere uitweg in het genot van sterke
 prikkels of spanningen zonder meer, los van voorstellingen. Na het ein-
 de van de grote verhalen gaan we "kicken" op hevige opwinding en ster-
 ke ervaringen, benji-springen, canyoning, rafting of hydrospeed.23 Voor
 zover de bekommernis om afvoer van spanning daarbij wordt opgegeven
 (en de kick niet om het contrast met de ontlading maar om de kick zelf
 wordt gezocht), komen we daarmee in de buurt van wat Freud in klini-
 sche termen de perversie noemt. De spanning wordt zo voorlustvol dat
 ze haar onlustkarakter verliest. En juist dat moet ze altijd ook bewaren
 om het subject te kunnen aandrijven, om het aan te zetten tot een ver-
 andering van zijn situatie, met finaal afvoer en eindlust ais doei. Wan-
 neer de voorlust te groot wordt en het spanningsaandeel te gering, krijgt

 de voorlust pathogène trekken, valt de drijfkracht tot voortzetting van
 het (seksuele) procès weg en neemt de spanning, actie of manipulatie als
 doei op zieh de plaats in van het normale (seksuele) doel, de afvoer van
 spanning (DA> 113/143). Dat is ¿e perversie als speeifiek excès van de
 derde vorm van lust. Langs de weg van de perversie sluipt de onuitroei-
 bare drang tot verabsolutering van de lust weer binnen.

 Besluit

 Dat het Hoogste Goed en het volkomen genot niet langer mogelijk
 zijn, houdt dus niet alleen een kritiek in van Freud op de ontaarding van
 de bevredigingslust, maar ook op de excessen van de twee andere vor-
 men van lust die we in deze bijdrage onderscheiden. De eindigheid van
 het menselijk bestaan assumeren, betekent voor Freud de rouw doorma-

 23 Cf. L De Cauter, De archeologie van de kick, Amsterdam, 1995.
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 ken van elke illusie van het volkomen genot of geluk. Leven en blijven
 leven, tegen de spanningsloosheid van de fysieke dood in, het heeft altijd
 zijn prijs: we betalen altijd met een portie lust die we er bij inschieten.
 Dat is de bron van een diep "onbehagen in de cultuur" {Das Unbehagen
 in ckr Kultur [1930], GW XIV / Cultuur en religie 3, 474/140). De
 substituutbevredigingen die de cultuur biedt, kunnen we al evenmin
 straffeloos verabsoluteren: de bewegingslust kan ontaarden in een totaal
 passieve en helse bewegingsfrenesie, de voorlust in de exasperatie van de
 opwinding. Wat ons rest is slechts het rusteloze spel van de verschillende
 vormen van lust die elkaar bij wijze van ritme en contrast voortdurend
 aflossen en compenseren, zonder ooit in een gelukzalig evenwicht stil te
 kunnen vallen. Misschien is dat de zin van Freuds woorden als hij naar
 het einde van zijn leven "ritme" en "contrast" als bronnen van lust en
 genot op de voorgrond schuift.24 Dit Sisyphus-leven kan, maar hoeft
 niet ais een doem beleefd te worden, men kan zieh met Camus ook een

 gelukkige Sisyphus voorstellen.

 SUMMARY: Freud on Different Kinds of Pleasure

 This article deals with the following question. Does Freud's description of pleasure

 as the result of a (significant) reduction of tension (pleasure principle), imply that all

 pleasure is to be understood in terms of tension, and moreover, in terms of a transition

 between two states of tension, and again in terms of a reduction of tension? Although
 Freud certainly provides grounds for such an interpretation, a closer reading of his
 work (in particular his Three Essays on the Theory of Sexuality, 1905) reveals how he

 distinguishes at least three sources of pleasure that we can connect with three major
 philosophical traditions. First of all, there is the pleasure generated by a reduction of
 tension which follows the satisfaction of a need. This so-called end-pleasure ("End-
 lust")» fully consonant with the pleasure principle, constitutes a neurophysiological-

 quantitative reading of a platonic line of thought: pleasure as a filling up of a defi-

 24 Cf. Das ökonomische Problem des Masochismus (1924), GW XIII / Psychoanalytische Theorie 1,
 372/172 en Das Unbehagen in der Kultur, 434/98.
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 ciency (Philebus). Freud discerns another kind of pleasure in the experience of move-

 ment or action itself. With this second kind of pleasure, pleasure-in-movement ("Lust-

 charakter der Bewegungsempfindungen"), he follows a truly aristotelic way of
 thought, according to which pleasure consists in the (unimpeded) execution of an (im-

 manent) activity (Ethica Nicomachea). There is yet a third form of pleasure, not in the

 decrease, but precisely in the increase of tension, that Freud thematises as fore-pleasure

 ("Vorlust"), pleasure-in-excitement. In the expectation of satisfaction (as relief of ten-

 sion), increasing tension, although a source of displeasure according to the pleasure
 principle, may not only be endured but also enjoyed for itself through the interven-

 tion of (conscious or inconscious) representations. Of this fore-pleasure, that opens out

 into the realm of mental pleasure and joy, we find an antecedent in the joy in Hope

 ("gaudium ex spe") of Thomas Aquinas. But due to the loss of transcendental super-
 structure, Freud's fore-pleasure represents a strongly sharpened concept, just as the

 corresponding experience has become greatly intensified in the contemporary cultural
 climate.
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