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waardebeoordeling van het schrift krijgt hier bijzondere aandacht. Daarna wordt in een
aantal teksten van Freud het gebruik van schriftmetaforen bij de uitwerking van een
model voor het psychische apparaat belicht. Steunend op de interpretatie van Derrida
(1967), wordt aangevangen met het "Ontwerp" (1950c [1895]) en geëindigd bij "Notitie
over het 'toverblok'" van 30 jaar later. Uit Freuds parcours blijkt dat het model voor het
psychisch apparaat aan adequaatheid wint naarmate de notie van baning verder uitgewerkt
wordt op basis van de metafoor van het schrift(teken). Het platoonse onderscheid tussen
het schrift ter ondersteuning van het geheugen en het schrift als een "werkelijk schrijven
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"Une trace ineffaçable n'est pas une trace, c'est une
présence pleine, une substance immobile et
incorruptible, un fils de Dieu, un signe de la parousie
et non une semence, c'est-à-dire un germe mortel"
(Derrida, 1967: 339)

Inleiding
Een lezing van Freuds "Ontwerp van een natuurwetenschappelijke
psychologie" (1950c [1895]) confronteert ons met het cruciale begrip
van de baning. Dit begrip blijft echter "onder constructie" in deze
vroege tekst van Freud. De bedoeling van dit artikel is dan ook meer
inzicht te verwerven in Freuds noties van baning en geheugenspoor.
We doen dit op basis van drie auteurs: Plato, Derrida, en uiteraard
Freud zelf.
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Ons vertrekpunt is Plato's Phaedrus-dialoog (1999), waarin de rol
en de betekenis van het schrift voor het geheugen aan de orde komt.
De wijze waarop het schrift in deze dialoog wordt geëvalueerd, zal
verder nog van belang blijken te zijn. Daarna houden we ons bezig
met hoe Freud doorheen zijn parcours schriftmetaforen aanwendt om
een model voor het psychische apparaat uit te werken. We vangen aan
met zijn "Ontwerp" uit 1895 en eindigen met zijn "Notitie over het
'toverblok'" van 30 jaar later. Uit het selectieve overzicht van Freuds
parcours, blijkt dat het model voor het psychische apparaat aan adequaatheid wint naarmate de notie van baning verder uitgewerkt wordt
op basis van de metafoor van het schrift(teken). Derrida (1967) volgend, vinden we bij Freud het platoonse onderscheid terug tussen het
schrift ter ondersteuning van het geheugen en het schrift als een "werkelijk schrijven in de ziel". Deze platoonse "geste" is niet zonder gevolgen.
Plato en het schrift
Socrates brengt het slotstuk van Plato's Phaedrus op gang door de
ontstaansmythe van het schrift te verhalen. In tegenstelling tot vele
andere dialogen van Plato – die eerder één thema uitwerken – bevat de
Phaedrus een veelheid aan onderwerpen. Het gesprek tussen de flirtende Socrates en de hem welbevallige Phaedrus bestrijkt immers
zowel de retorica, de liefde, de onsterfelijkheid van de ziel, en de
schoonheid, als de dialectische methode. Ondanks deze veelheid aan
onderwerpen, wordt het niettemin duidelijk waar de dialoog om draait.
Ten eerste wordt de beoefening van de filosofie in de zin van Socrates
en Plato verdedigd. Ten tweede krijgt de lezer een uiteenzetting over
de "dialectische methode", waarop de socratische/platoonse beoefening van de filosofie steunt. Ten derde wordt een hervorming van
de retorica in overeenstemming met deze dialectische methode
bepleit.
De dialectische methode wordt bij Plato adequaat in de praktijk
gebracht via het spreken en de dialoog. Een groot deel van Plato’s
filosofisch oeuvre vormt dan ook de geschreven neerslag van dit
spreken. Het is in het licht van de verhouding tussen spreken en
schrijven dat de nogal simpel aandoende mythe over het ontstaan van
het schrift aan betekenis en spanning wint.
Onderstaande schampere opmerking uit de mond van Socrates laat
weinig twijfel bestaan over diens afkeuring van schrijvers: "Wie daarentegen niets waardevollers heeft dan zijn composities en geschriften,
producten van langdurig keren en draaien van schaar en lijmpot, zou
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je die niet terecht als ‘dichter' of ‘literator' of ‘wettenschrijver'
aanspreken?" (Plato, 1999: 78, 278 d-e).
Achter deze sprekende Socrates gaat echter de schrijvende Plato
schuil. Wat dus met Plato – verdediger van de dialectische methode en
dus van het "levende" spreken? Een bron uit de eerste eeuw v.C. vermeldt dat Plato zijn leven lang zijn dialogen "kamde en krulde". Plato
was met andere woorden ten zeerste begaan met zijn literair product.
De literator Plato lijkt dan ook in spanning te staan met de filosoofdialecticus Plato, die de gesproken – of sprekende – methode voorstaat. De filosoof, spreker bij uitstek, staat bij Plato ongetwijfeld hoger
aangeschreven dan de schrijver. De filosoof toont in het spreken bovendien de minderwaardigheid van het (eigen) schrijven aan. Plato
legt Socrates de volgende woorden in de mond: "Als u bij het neerschrijven van uw werk wist waarin de waarheid bestond, als u in staat
bent uw geschriften bij te staan door naar voren te treden ter verantwoording van wat u in uw geschrift behandelde, als u ten slotte in
staat bent door uw eigen levende woord de minderwaardigheid van uw
geschriften aan te tonen, dan verdient u het niet om de naam te dragen
die afgeleid is van 'schrijven', maar van datgene wat u met zovele
ernst hebt nagestreefd" (Ibid.: 77-78, 278 c-d).1
Wat anders dan "wijsgeer" of "iets van dien aard" (Ibid.: 78, 278 d)
komt toe aan een dergelijk persoon? In het spreken staat immers (de
zoektocht naar) de wijsheid centraal.
De rol van het schrift is echter nog niet bepaald. Wat daarom met
het schrijven, dat in tegenstelling tot het spreken, zijn materiële sporen
nalaat? Of zoals Socrates het formuleert: "Blijft nu nog de vraag of het
wel of niet gepast is om te schrijven. Onder welke voorwaarden is
schrijven goed, onder welke ongepast" (Ibid.: 71, 274 b).
Op deze vraag antwoordt Socrates zichzelf en zijn vriend Phaedrus
met de mythe over het ontstaan van het schrift. De inhoud van deze
mythe zorgt ervoor dat de schrijver Plato en de filosoof Plato in conflict komen. Bovendien weten we dat het helemaal niet om een overlevering gaat, maar dat precies Plato zelf de mythe heeft verzonnen.
De mythe: het schrift en het geheugen
Plato voert de god Theuth en de Egyptische koning Thamus ten
tonele. Theuth is de uitvinder van het getal, het rekenen, de geometrie,

1. Cf. hierboven ‘dichter', ‘literator', ‘wettenschrijver'.
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de astronomie, het damspel, het dobbelspel en ook het schrift. Hij
prijst bij koning Thamus het schrift aan als "een toverdrank voor
geheugen en verstand" (Ibid.: 72, 274 e): "de Egyptenaren zullen er
verstandiger door worden en hun geheugen zal erdoor verbeteren".
Thamus reageert echter wantrouwig op de krachten die Theuth
toeschrijft aan zijn geesteskind: "Want uw uitvinding zal in de ziel van
hen die haar leren, vergetelheid doen ontstaan, doordat ze hun
geheugen niet meer zullen oefenen. Door hun vertrouwen in het
schrift, zullen ze immers het middel om zich iets te herinneren buiten
zichzelf gaan zoeken, in vreemde lettertekens, in plaats van in zichzelf
door zelf hun geheugen te gebruiken. En zo is uw uitvinding een
toverdrank, niet voor het geheugen, maar voor een zich weer te binnen
brengen" (Ibid.: 72, 275 a).
De wijsheid op basis van het schriftteken is niet meer dan een
waanwijsheid, aangezien het schrift niet meer kan doen dan het geheugen op te frissen via een extern hulpmiddel. Het hoofdargument
tegen het geschreven woord is de onmogelijkheid ervan te functioneren in een dialectisch opgevat spreken. "[…] je zou denken dat het
[geschreven woord] spreekt als een verstandig wezen, maar ondervraag je het om de zin van zijn beweringen te vernemen, dan kan het
maar één antwoord geven, altijd hetzelfde" (Ibid.: 73, 275 d).
Bovendien weet het schrift niet tot wie het zich dient te richten, en
belandt daardoor zowel bij onbevoegden als bij bevoegden. Het schrift
heeft met andere woorden zijn vader – het gesproken woord – nodig
als bijstand, aangezien het niet in staat is zichzelf te verdedigen of te
helpen (cf. Ibid.: 73, 275 e).
De dialectische methode beroept zich niet op het schrift. Helderheid en volmaaktheid en werkelijke waarde zijn immers alleen te vinden in het gesproken woord, meer bepaald in het gesproken woord van
de meester in de dialectiek. Het is de meester in de dialectiek die het
authentieke spreken bij de leerling op zijn beurt mogelijk maakt. Pas
dan is sprake van een "werkelijk schrijven in de ziel" (cf. Ibid.: 77,
278 a).
Freud en het probleem van het geheugen
De vraag die in het vervolg van deze tekst aan bod komt, betreft
precies de bovenstaande relatie tussen het schrift(teken) en het geheugen. We zullen ons meer bepaald bezighouden met de wijze waarop
Freud in zijn parcours de metafoor van het schrift(teken), het ingeschreven spoor, gebruikt om zijn visie op het psychische apparaat
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langzaamaan meer vorm te geven. Daarbij willen we de interne dynamiek van het gebruik van deze metafoor, die een platoonse oorsprong
heeft, in een deel van het werk van Freud traceren.
Op de eerste pagina's van Freuds "Ontwerp van een natuurwetenschappelijke psychologie" (1950c [1895]) treffen we een onzekerheid
of een onbepaaldheid aan met betrekking tot de baning. Deze onbepaaldheid komt voor in de tweede hoofdstelling, onder het punt van de
"contactbarrières". De hypothese van de contactbarrières komt op haar
beurt aan bod in het kader van de secundaire functie van het zenuwstelsel, namelijk het opsparen van een zekere kwantiteit. Een dergelijke functie is pas mogelijk wanneer er weerstanden worden verondersteld die zich tegen afvoer verzetten. De bouw van de neuronen
maakt het aannemelijk, aldus Freud, om dergelijke weerstanden te situeren in de contacten tussen neuronen, vanwaar ook de naam "contactbarrières".
De theorie van de contactbarrières laat Freud toe de hoofdeigenschap van het zenuwweefsel – het geheugen – te denken. Het geheugen is immers iets wat door eenmalige processen duurzaam veranderd
kan worden, in tegenstelling tot een systeem dat naar zijn eerdere toestand terugkeert. Aldus ziet Freud zich geplaatst voor het volgende
probleem: "Men moet dus aannemen dat de neuronen beïnvloed zijn
en toch ook onveranderd, niet vooringenomen dus. Een apparaat dat
tot deze ingewikkelde werking in staat zou zijn, kunnen wij voorlopig
niet bedenken; de oplossing ligt hierin dat wij de duurzame beïnvloeding door de prikkeling toeschrijven aan één klasse van neuronen en
de onveranderlijkheid, het openstaan voor nieuwe prikkelingen, aan
een andere" (Freud, 1950c [1895]: 4).
Het eigenlijke probleem ligt voor Freud dus niet bij het inroepen
van twee klassen neuronen, namelijk waarnemingscellen, die de
kwantiteit doorlaten alsof ze geen contactbarrières hadden, en herinneringscellen, die de kwantiteit slechts moeilijk of slechts partieel doorlaten (cf. Ibid.: 5). Veeleer gaat het Freud om de voorstelling van het
psychisch apparaat waarin doorlaatbare neuronen (φ-neuronen) enerzijds, en ondoorlaatbare neuronen (ψ-neuronen, dragers van het geheugen) anderzijds aanwezig zijn. Freud moet met andere woorden
een passend model ontwikkelen waarbinnen rekenschap kan worden
afgelegd van de specifieke functie – het geheugen en wellicht ook de
psychische processen in het algemeen (cf. Ibid.: 5) – van de ψ-neuronen. Meer in het bijzonder moet zijn model de volgende hypotheses
betreffende de ψ-neuronen kunnen incorporeren. "Als argument geldt:
zij worden door het prikkelingsverloop duurzaam veranderd. Met
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inachtneming van de theorie van de contactbarrières: hun contactbarrières geraken in een duurzaam veranderde toestand. Gezien de psychologische ervaring toont dat er zoiets als een overleren bestaat op
grond van het geheugen, moet deze verandering inhouden dat de contactbarrières meer geleidend, minder ondoorlaatbaar worden, aldus
meer gelijken op het φ systeem" (Ibid.: 5).
Freud formuleert op de bovenstaande manier de baning die tussen
ψ-neuronen optreedt. Het geheugen wordt voorgesteld door de (verschillen in) baning (Bahnung) tussen de ψ-neuronen, waarbij de
kwantiteit het werkzame moment is. De opdracht waarvoor Freud zich
geplaatst ziet – een model voor het psychisch apparaat ontwikkelen
waarbinnen van het geheugen rekenschap kan worden afgelegd –
hangt dus ten nauwste samen met de notie van de baning. De moeilijkheid die Freud ondervindt met betrekking tot de uitwerking van
een dergelijk model, hangt dan ook nauw samen met het feit dat de
verhoopte duidelijkheid omtrent de baning in het "Ontwerp" uiteindelijk toch niet geleverd wordt. "Waarin de baning nu precies bestaat,
blijft vraagwekkend. Men zou aanvankelijk kunnen denken: in de
opname van de kwantiteit Qη door de contactbarrières. Misschien
krijgen we hierover later duidelijkheid" (Ibid.: 6).
Hieronder zullen we, vertrekkend van het "Ontwerp", het latere
parcours van Freud gedeeltelijk verder volgen. Daaruit zal blijken dat
het model van het psychische apparaat en het geheugen voor Freud
gradueel aan adequaatheid wint naarmate de notie van baning zijn
verdere uitwerking vindt in de metafoor van het schrift(teken).
De verdringing van het schrift
Volgens Derrida heeft het schrift sinds Plato een historische verdringing en onderdrukking ondergaan. De mythe uit de Phaedrus getuigt inderdaad van een verwerping van het schrift ten gunste van het
gesproken woord in de filosofie. Meer nog, het is precies deze
verdringing die de oorsprong zou zijn van de filosofie als epistèmè, dit
wil zeggen als rationele verklaring van de wereld binnen een
intellectuele visie. Maar, zo merkt Derrida op, verdringen houdt geen
vergeten in, noch een buitensluiten van wat verdrongen wordt. En
uiteraard slaagt de verdringing niet. Er is dan ook in het geval van de
verdringing van het schrift een symptomatische vorm van de terugkeer
van het verdrongene: "[…] la métaphore de l'écriture qui hante le
discours européen" (Derrida, 1967: 293).
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De stelling van Derrida met betrekking tot Freud luidt dan ook dat
de concepten van Freud onvermijdelijk deel uitmaken van de geschiedenis van de metafysica. Dit metafysische systeem is zo georganiseerd
dat het geschreven spoor – als didactische of technische metafoor –
wordt weggeduwd of veracht. Niettemin duikt het schrift steeds op, en
wordt er wel degelijk symptomatisch gebruik gemaakt van de metafoor van het geschreven spoor of het schrift(teken).
In wat volgt gebruiken we Derrida's "Freud et la scène de l'écriture" (1967: 293-340) als leidraad om in Freuds parcours deze metafoor van het schrift en het geschreven spoor na te gaan. Derrida's tekst
is echter soms lastig te interpreteren, onder meer omdat hij onafgewerkt is gebleven en eindigt met een wel zeer beknopte verwijzing
naar delen die nog zouden volgen.
Hierboven hebben we gezegd dat Freud pas een meer bevredigend
model zal vinden voor het psychische apparaat, waneer hij de notie
van baning uitwerkt volgens de metafoor van het schrift. Dit sluit aan
bij Derrida's overtuiging dat het niet toevallig is als Freud op beslissende momenten in zijn parcours teruggrijpt naar metaforische modellen die niet ontleend zijn aan de gesproken taal, en zelfs niet aan
het fonetische schrift, maar aan een schrift dat helemaal niet aan het
spreken is onderworpen. Het gebruik van dergelijke metaforen zou
niet louter didactisch zijn, maar onontbeerlijk.
Deze onontbeerlijkheid lijkt ons twee zijden te hebben. Enerzijds is
er de eerder uitdrukkelijke noodzaak die Freud voelt om het psychische systeem zoals hij het beschouwt in kaart te brengen via een model – model dat hij echter moeilijk op het spoor komt. Anderzijds is er
de noodzakelijkheid die eerder verborgen ligt in de geschiedenis van
de metafysische concepten die door Freud worden gebruikt. Dit laatste
is, zoals zo vaak, het motief dat Derrida wil ophelderen. Kijken we
eerst naar de karakteristieken van het geschreven teken: "Freud en
appelle à des signes qui ne viennent pas transcrire une parole vive et
pleine, présente à soi et maîtresse de soi" (Ibid.: 296).
En in de context van de verdringing van het schrift: "Le refoulement de l'écriture comme de ce qui menace la présence et la maîtrise
de l'absence" (Ibid.: 293).
Freud gehoorzaamt met andere woorden aan twee noodzakelijkheden. Ten eerste aan zijn eigen, persoonlijke noodzakelijkheid als onderzoeker die streeft naar een adequaat model. Ten tweede gehoorzaamt hij aan de noodzakelijkheid van de terugkeer van het verdrongene onder de vorm van de metafoor van het schrift.
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De twee bovenstaande citaten tonen de aard aan van dit verdrongene. De schrifttekens zijn geen transcripties van een levend en volledig spreken dat aanwezig zou zijn aan zichzelf. Integendeel komt het
schrift(teken) deze aanwezigheid en beheersbaarheid van zichzelf en
van de afwezigheid verstoren. Denken we in verband hiermee terug
aan de klacht van Plato met betrekking tot het schrift: de auteur is niet
langer aanwezig bij zijn eigen (geschreven) woorden, de tekst vertoont
de afwezigheid van de auteur en kan zichzelf niet uitleggen.
Derrida's filosofische overtuiging bestaat erin dat een dergelijke
structuur van afwezigheid ten grondslag ligt aan élke aanwezigheid.
Niet alleen ligt een afwezigheid ten grondslag aan de aanwezigheid
van het geschrevene, íedere aanwezigheid wordt in het hart door een
afwezigheid mogelijk gemaakt. Ook de "aanwezigheid aan zichzelf"
van de dialectiek en het correlatieve ideaal van de epistèmè zal dus
verstoord worden door een noodzakelijke afwezigheid. Welke afwezigheid de opduikende metafoor van het schrift aanduidt, zal geleidelijk aan blijken.
Het geheugen en de status van het spoor
De ontwikkeling van de problematiek van de baning, door herhaling van dezelfde prikkel, wordt tussen het "Ontwerp" (1950c [1895])
en de "Notitie over het 'toverblok'" (1925a [1924]) langzamerhand
uitgewerkt via de metaforiek van het geschreven spoor. Dat betekent
niet dat Freud intussen ook geen andere modellen heeft uitgeprobeerd.
Wel heeft hij ze telkens opnieuw verlaten, tot hij met de ontdekking
van het Wunderblock er eindelijk in slaagt een "apparaat dat tot deze
ingewikkelde werking in staat zou zijn" (cf. supra) te bedenken. De
"Notitie" geeft met andere woorden een antwoord op de moeilijkheden
die zich in het "Ontwerp" stelden met betrekking tot de baning.
Herhalen we nog even de moeilijkheid, ditmaal zoals ze geformuleerd is in de "Notitie": "Onbegrensde capaciteit en het bewaren van
duurzame sporen lijken elkaar dus uit te sluiten bij de apparaten die
wij ter vervanging van ons geheugen gebruiken; wij moeten óf het
opnemende vlak vernieuwen óf de aantekening vernietigen. […] ons
psychische apparaat presteert juist hetgeen deze apparaten niet kunnen; het heeft een onbegrensde capaciteit voor het opnemen van steeds
nieuw waarnemingen en schept toch duurzame – zij het niet onveranderlijke – herinneringssporen hiervan" (Freud, 1925a [1924]: 108).
Duurzame sporen en een onbeperkte capaciteit tot opname/bewaren
van dergelijke sporen lijken elkaar dus uit te sluiten. Anders gefor-
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muleerd: de permanentie van het spoor en de maagdelijkheid van de
ontvangende substantie of een steeds intact ontvankelijk oppervlak
zijn samen niet voorstelbaar. Het "toverblok" vertoont nu evenwel een
ingenieuze complexiteit, waardoor deze twee vereisten wél kunnen
worden gecombineerd.
Kijken we eerst nog eens terug naar de notie van baning. Freud
weigert de klassieke splitsing in waarnemingscellen en herinneringscellen als een oplossing te beschouwen. Hij erkent wel twee soorten
neuronen, maar hun eigenlijke verschil ligt in hun geschiktheid tot
baning. De herinneringscellen zijn minder doorlaatbaar dan de waarnemingscellen. Verder zijn het, zoals reeds vermeld, de verschillen
tussen de baningen waarin de werkelijke oorsprong van het geheugen
(en dus van het psychisme) ligt. "La différence entre les frayages, telle
est la véritable origine de la mémoire et donc du psychisme. […] La
trace comme mémoire n'est pas un frayage pur qu'on pourrait toujours
récupérer comme présence simple, c'est la différence insaisissable et
invisible entre les frayages. On sait donc déjà que la vie psychique
n'est ni la transparence du sens ni l'opacité de la force mais la différence dans le travail des forces" (Derrida, 1967: 299).
Dat het geheugen ligt in de verschillen tussen de baningen, verhindert een eenvoudige recuperatie van de herinnering. De herinnering is
geen simpele aanwezigheid, maar ligt precies in de verschillen in
baningen. Kortom: de baning – het spoor – is geen aanwezigheid,
maar precies een spoor dat onder het teken van de afwezigheid staat.
In tegenstelling tot Plato, beschouwt Derrida het spoor (baning,
schriftteken) als oorspronkelijker dan de aanwezigheid. Het spoor, de
afwezigheid gaat vooraf aan de aanwezigheid. Voor Plato is het geschreven spoor daarentegen secundair, en heeft het te lijden onder de
afwezigheid van de schrijver. De aanwezigheid van de auteur is oorspronkelijker dan de tekens die hij nalaat.
De metafysica van de aanwezigheid is echter een koppig gegeven.
Derrida waarschuwt dan ook de verschillen niet te zien als een afgeleide van een oorsprong, of als op zich oorspronkelijk. Het verzet tegen een metafysica van de aanwezigheid is meteen een verzet tegen
een metafysica van de oorsprong – oorsprong waarin het spel van verschillen uiteindelijk toch een rust- en ankerpunt zou kunnen vinden.
"Dire qu'elle [la trace] est originaire, c'est du même coup effacer le
mythe d'une origine présente. C'est pourquoi il faut entendre 'originaire' sous rature, faute de quoi on dériverait la différance d'une origine
pleine. C'est la non-origine qui est originaire" (Ibid.: 302-303).

374

HELENA DE PREESTER

Keren we met deze status van het spoor in gedachten terug naar
Freud en diens ontwikkeling van de metafoor van het schrift.
Van het "Ontwerp" (1950c [1895]) naar de "Notitie over het
'toverblok'" (1925a [1924])
In het "Ontwerp" benadert Freud de baning nergens als een soort
schrijven, wel als een niet-schriftelijk spoor. In de "Notitie" wordt de
inschrijving in het geheugen daarentegen expliciet als een soort
schrijven benoemd. Niettemin worden in beide teksten de problemen
in identieke termen gesteld: het psychisme is in staat zaken te weerhouden terwijl het ontvankelijk blijft voor nieuwe zaken. Freuds formulering van de werking van het psychisme in termen van schrijven
en schrift(teken) vertoont een gradueel verloop, dat opspoorbaar is in
zijn werk.
Enkele weken nadat Freud zijn "Ontwerp" naar Fließ heeft opgestuurd, meldt hij (cf. Freud, 1985c [1887-1904]: brief 32 van 20 oktober 1895) dat alle elementen van het systeem zich in een "machine"
hebben gerangschikt. Deze machine is echter nog geen schrijfmachine. Bovendien, zo zegt Freud, heeft hij de indruk dat het ding werkelijk een machine is en dus weldra op zich, dit wil zeggen alleen, zou
kunnen werken. Niettemin zal het nog dertig jaar duren voor hij een
bevredigend "machine"-model vindt. Bovendien zal de machine ook
dan niet op zichzelf kunnen werken.
In brief 52, van december 1896, iets meer dan een jaar later, begint
het geheugenspoor op het schrift te lijken. Het materiaal van het psychisme wordt van tijd tot tijd omgeordend of herschreven. "U weet dat
ik ervan uitga dat ons psychisch mechanisme ontstaan is door opstapeling, terwijl het voorhanden materiaal aan herinneringssporen van
tijd tot tijd een omordening volgens nieuwe verhoudingen, een herschrijven ondergaat. Het wezenlijk nieuwe aan mijn theorie is dus de
bewering dat het geheugen niet enkelvoudig maar meervoudig voorhanden is, dat het in verschillende soorten tekens vastgelegd is"
(Freud, 1985c [1887-1904]: 175).
Volgens Derrida is het niet toevallig dat deze beginnende metaforiek van het schrift samenvalt met Freuds overgang van het neurologische naar het psychologische perspectief.
Vanaf het verschijnen van De Droomduiding (1900a) wordt de
ontwikkeling van het metaforenapparaat ingewikkelder. Deels is dat te
wijten aan het feit dat Freud zich nu bezighoudt met het probleem van
de structuur van het psychisch apparaat enerzijds en met het probleem
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van de "psychische tekst" anderzijds. Ofschoon deze twee problemen
nauw samenhangen, vestigt Derrida er de aandacht op dat de twee
reeksen metaforen – de metafoor van de machine en deze van de tekst
– niet gelijktijdig verschijnen.
Met betrekking tot beide problemen is vooral het zevende hoofdstuk van De Droomduiding, "Over de psychologie der droomprocessen", van belang. Het psychische schrift heeft bij Freud hier een aantal
particuliere eigenschappen wegens de dynamische, eerder dan de topische aard van het freudiaanse psychisme. Met betrekking tot de droom
en alle moeilijkheden die zich stellen met betrekking tot het navertellen van de droom (cf. in het bijzonder Freud, 1900a: 594-616) is het
zo dat de overgang naar het bewustzijn geen schrijven is dat afgeleid
zou zijn van de onbewuste droomtekst. Het is, in de termen van Derrida, een "écriture non-transcriptive". "Le texte conscient n'est donc
pas une transcription parce qu'il n'y a pas eu à transposer, à transporter
un texte présent ailleurs sous l'espèce de l'inconscience. Car la valeur
de présence peut aussi dangereusement affecter le concept d'inconscient. Il n'y a donc pas de vérité inconsciente à retrouver parce qu'elle
serait écrite ailleurs. Il n'y a pas de texte écrit et présent ailleurs, qui
donnerait lieu, sans en être modifié, à un travail et à une temporalisation (celle-ci appartenant, si l'on suit la littéralité freudienne, à la
conscience) qui lui seraient extérieurs et flotteraient à sa surface"
(Derrida, 1967: 314).
Het "post-scriptum", dit wil zeggen het bewuste relaas van de
droom, is niet eenvoudigweg een terug opwekken of onthullen van de
waarheid, wat bij Plato wel het geval is (cf. supra Het geheugen en de
status van het spoor). Integendeel produceert het bewuste relaas de
droom. Het feit dat het bewuste relaas van de droom secundair is ten
opzichte van de droom zelf verhindert niet dat het een oorspronkelijk
relaas is, dat de droom niet weer-geeft, maar geeft of produceert.
Opnieuw blijkt dat de oorsprong (de droom) of de levende ervaring
van de droom slechts nachträglich tot stand komt. De droom als opslagplaats van betekenis is er nooit geweest. De aanwezige betekenis
ervan wordt pas met vertraging tot stand gebracht – of in de termen
van Derrida supplémentairement. Op die manier komen we weer uit
bij het bewuste relaas als "niet-transcriptief schrift", wat in essentie
neerkomt op het volgende: "Puisque le passage à la conscience n'est
pas une écriture dérivée et répétitive, transcription doublant l'écriture
inconsciente, il se produit de manière originale et, dans sa secondarité
même, il est originaire et irréductible" (Derrida, 1967: 314).
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Tot zover de schriftanalogie van de "psychische tekst" in De
Droomduiding. Wat de structuur van het psychisch apparaat betreft,
hanteert Freud een metafoor die nog niet aangepast is aan de schriftanalogie van de psychische inhoud. Het is de metafoor van een optisch
apparaat. "Wij stellen ons het psychische apparaat dus voor als een
samengesteld instrument, waarvan wij de onderdelen instanties of
duidelijkheidshalve systemen willen noemen. Vervolgens voeden wij
de hoop dat deze systemen wellicht een constante ruimtelijke oriëntering ten opzichte van elkaar zullen bezitten, ongeveer zoals de verschillende lenzenstelsels van de telescoop achter elkaar staan" (Freud,
1900a: 621).
Volledigheidshalve dienen we op te merken dat Freud geen echte
ruimtelijke inrichting van het psychische apparaat voorstelt, maar
slechts een middel zoekt om de vaste rangorde van de systemen in
beeld te brengen.
Deze vertraging die de metafoor voor het psychische apparaat oploopt ten opzicht van de schriftmetafoor voor het psychische zelf
wordt pas twintig jaar later ingelopen, met het verschijnen van de
"Notitie over het 'toverblok'". Niet enkel wordt het psychische als
schriftuur gezien, het psychische apparaat zelf deelt nu in de metaforiek rond het schrift.
In het "Ontwerp" was er nog sprake van sporen zonder schrift. In
De Droomduiding wordt het functioneren van het psychische apparaat benaderd in termen van een optische machine. Het schrift wordt
voorbehouden om de inhoud van het psychische te beschrijven. In de
Notitie komen de twee metaforenreeksen samen: het psychische apparaat wordt gezien als een machine om te schrijven.
Freuds platoonse interpretatie van het schrift
In de zes pagina's tellende "Notitie" verduidelijkt Freud de analogie
tussen het psychische apparaat – in het bijzonder de waarneming en
het geheugen – en het zogenaamde toverblok.
In eerste instantie beschouwt Freud – geheel in lijn met Plato – het
schrift als een technische, uitwendige hulp voor het geheugen, en niet
als het geheugen zelf. Als extern middel lijkt het schrift echter in onvoldoende mate op het geheugen, of beter, op het psychische apparaat
dat uit een doorlaatbaar systeem en een geheugensysteem bestaat. Alle
klassiek oppervlakken om op te schrijven vertonen immers slechts een
van de vereisten voor het geheugen, terwijl het andere in gebreke blijft
(cf. supra). Het toverblok biedt echter uitkomst: het is steeds maagde-
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lijk en tegelijk klaar om nieuwe inscripties te ontvangen. Freud is met
andere woorden eindelijk het geschikte "machine"-model op het spoor
gekomen waar hij sinds het schrijven van het "Ontwerp" op hoopte.
Dat was echter niet zijn enige hoop. In brief 32 (Freud, 1985c
[1887-1904]) drukt hij tevens zijn verwachtingsvolle wens uit dat de
machine weldra op zichzelf zal kunnen werken (cf. supra). In deze
hoop wordt hij echter teleurgesteld: er zijn nog steeds twee handen
extern aan de machine nodig opdat de machine zou functioneren.
"Stelt men zich voor dat één hand het oppervlak van het toverblok
beschrijft terwijl een ander periodiek het schutblad van het wastafeltje
licht, dan zou dat een veraanschouwelijking zijn van de manier
waarop ik mij het functioneren van ons psychische waarnemingsapparaat heb pogen voor te stellen" (Freud, 1925a [1924]: 112).
Hier wordt duidelijk dat achter de symptomatische terugkeer van
het schrift, onder de vorm van de schriftmetafoor, de dood schuilt."La
machine ne marche pas toute seule, cela veut dire autre chose: mécanique sans énergie propre. La machine est morte. Elle est la mort. […]
La représentation est la mort" (Derrida, 1967: 335).
Derrida benoemt de hoop van Freud als zeer platoons: een schrift
dat geen sporen van afwezigheid of dood impliceert. Herinneren we
ons (cf. supra) dat Plato een onderscheid maakt tussen het schrift als
weinig te waarderen externe hulp voor het geheugen en het verstand
enerzijds, en het "werkelijke schrijven in de ziel" van de dialectische
methode, die niet op het schrift berust maar op de levende aanwezigheid van de spreker anderzijds. "[…] wie ervan overtuigd is dat de
beste geschreven stukken in werkelijkheid alleen het geheugen opfrissen van iemand die de zaak al kent, terwijl helderheid en volmaaktheid en werkelijke waarde alleen te vinden zijn in het gesproken
woord van de meester, dat over rechtvaardigheid en schoonheid en
goedheid gaat, en dat lering ten doel heeft en werkelijk in de ziel
wordt geschreven […]" (Plato, 1999: 77, 278 a).
Net zomin als het schrift kan het toverblok vanuit het inwendige,
dit wil zeggen spontaan, het geschrevene terug oproepen. Pas dan zou
het blok werkelijk een toverblok zijn en in staat zijn waartoe het geheugen in staat is.
In de "Notitie" blijft Freud dus, in het spoor van Plato, het schrift
als geheugensteun contrasteren met "het schrijven in de ziel". Eens de
machine aan haar lot is overgelaten, lijkt ze echter meer op de cartesiaanse uitgebreide substantie dan aan de denkende substantie.
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Conclusie: het spoor is noodzakelijk uitwisbaar
Nochtans is volgens Derrida het gebrek aan spontaniteit van het
toverblok niet meer dan een terechte aanduiding van de dood en de
eindigheid in het psychisme. Net zoals de dood niet uitwendig is aan
het leven, maar een noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde is voor
het leven, zo is de doodsheid van de machine het supplement dat
voorziet in de eindigheid van het psychisme. Zoals steeds heeft dit
supplement bij Derrida niet de status van iets secundairs of afgeleid,
maar van een oorspronkelijkheid.
Freuds geuite hoop op een zelfstandigheid van de machine zou
erop kunnen wijzen dat zijn notie van het spoor en uiteindelijk van het
schriftteken wortelt in het verlangen van een aanwezigheid die niet
door een afwezigheid wordt bedreigd. In tegenstelling tot de doodsheid van het geschrevene dat gemarkeerd wordt door de afwezigheid
van zijn auteur, is het werkelijke schrijven in de ziel gekenmerkt door
een aanwezigheid die de garantie van het begrijpen en de spontaniteit
biedt. Een dergelijk verlangen maakt echter het spoor onmogelijk,
aangezien het spoor in zijn kern wordt getekend door de
uitwisbaarheid ervan. "La trace est l'effacement de soi, de sa propre
présence, elle est constituée par la menace ou l'angoisse de sa
disparition irrémédiable, de la disparition de sa disparition. Une trace
ineffaçable n'est pas une trace, c'est une présence pleine, une
substance immobile et incorruptible, un fils de Dieu, un signe de la
parousie et non une semence, c'est-à-dire un germe mortel" (Derrida,
1967: 339).
In tegenstelling tot de platoonse opvatting van de geschreven tekst,
kent Freud in De Droomduiding echter wel een oorspronkelijkheid toe
aan de niet-transcriptieve tekst van het droomrelaas. Het uitstel, de
vertraging, de freudiaanse nachträglichkeit of het derridiaanse supplément zijn alle uitdrukkingen voor de oorspronkelijkheid van wat
secundair is: het relaas, het onbewuste en de dood, tegenover de ervaring, het bewuste en het leven. De latere uitwerking van het
psychische apparaat zelf (cf. het toverblok) en de baning in termen
van een schriftmetafoor houden immers de onmogelijkheid van de
verhoopte spontaniteit van de "machine" in. Freuds uitwerking van de
schriftmetafoor houdt met andere woorden een afwijzing in, niet van
het uiteindelijke model, maar van de hoop die hij koesterde met
betrekking tot dit model.
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Freud and the Metaphors of Writing
Summary: In this paper, our point of departure is Plato's Phaedrus-dialogue, in which the
role and meaning of writing for memory are assessed, focusing special attention on Plato's
evaluation of writing. The use of writing-metaphors in elaborating the model of the
psychic apparatus in a number of Freud's texts is also discussed. Relying on Derrida's
interpretation (1967), the Project (1950c [1895]) is our starting point and the Note on the
Wonder-block of 30 years later rounds off the discussion. Tracing Freud's development, it
becomes apparent that the model of the psychic apparatus gains support as the notion of
facilitation is further elaborated based on the metaphor of writing or letter. The Platonic
distinction between writing as supporting memory and writing as a "true writing in the
soul" is encountered again in Freud's work.
Key words: Writing, Memory, Metaphor, Psychic Apparatus Plato, Freud, Derrida,
Written Sign.
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