
32 Que faire après l’orgie

Pornografie dient als extreem voorbeeld van de orgie van de geschiedenis, van het vrijheids-

denken (onze vrijheidsneurose), van de moderniteit. De orgie staat dan voor het ‘acting out’ 

van het vrijheidsdenken en voor het bevrijden van de dingen van hun ‘schijn’, hun illusie: 

het transparant maken van de dingen, van seks, van politiek, van ons onbewuste, van de me-

chanismen achter wat we ooit schijn hebben genoemd. Die bevrijdende krachten werden vlot 

geïntegreerd door de spektakelmaatschappij. We werden het tegengestelde: vrij van vrijheid, 

vrij van bevrijding, vrij van ons ‘zelf ’. Maar wat doen we met ‘echte’ gebeurtenissen, met 

‘echt’ geweld in een virtuele wereld? Wat doen we als de orgie niet meer plaatsvindt? Wat 

doen we met gebeurtenissen die niet plaatsvonden of die de tijd niet hadden om plaats te vin-

den? ‘Terreuraanslagen nog erger dan 9/11’ hadden onlangs werkelijk kunnen plaatsvinden 

via de luchthavens van Engeland. En toch vinden ze fantasmatisch (virtueel) plaats via de 

verhalen die we horen in de media. En sinds 9/11 hebben we een dragend beeld om zulk een 

fantasma te construeren.

 Volgens Baudrillard10 is het niet zozeer seks wat mensen willen of verlangen, maar ‘het 

spektakel van de banaliteit’. Dat is volgens hem de werkelijke pornografie en obsceniteit van 

de westerse wereld. Hij plaatst het tegenover het theater van de wreedheid. Niet dat er in 

het spektakel van de banaliteit geen wreedheid aanwezig is. Er is op zijn minst een virtuele 

wreedheid aanwezig: op het moment dat de media minder en minder kunnen instaan voor de 

ondraaglijke gebeurtenissen in de wereld, ontdekken ze het dagelijkse leven. Ze ontdekken 

existentiële banaliteit als de dodelijkste gebeurtenis en als de meest gewelddadige brok aan 

informatie. Het publiek velt een oordeel over dit alles en wordt zijn eigen rechter. Het publiek 

is Big Brother: we zijn immers al lang voorbij de ideeën van het panoptische universum. Het 

gaat niet meer om het zichtbaar maken van de dingen voor het blote oog maar om het trans-

parant maken van de dingen voor zichzelf. Men plaatst het ding niet meer tegenover de an-

der (scène), maar men plaatst het ding tegenover zichzelf (obscene), net zoals de verhouding 

tegenover de Ander wegvalt (en het subject momentaan verdwijnt) in de pornografie.

  De grote paradox in deze passie voor het reële is dat het de basisregels van het spel opnieuw 

reanimeert: de regel van het sublieme, de regel van het geheim, de regel van de verleiding. 

Alsof we door dit eindeloze herhalen van het feit dat er niets te zien is, de waarheid van de 

verleiding willen uitdagen. Alsof we het systeem via zijn exces willen decoderen en steeds 

botsen op de limiet van ‘hetzelfde’. 

 De herhaling van dit mechanisme kan vergeleken worden met het ‘kiekeboe-spel’ dat een 

kind eindeloos lijkt te herhalen: je tracht iets te weten te komen wat je eigenlijk al wist. En 

is dat niet het contract van de pornoconsument? De pornoconsument weet waar het verlan-

gen op afstevent, hij wéét wat hij te zien zal krijgen. Telkens opnieuw lijkt het verlangde 

iets vreemds (wat net doet verlangen) en wil je het omarmen als datgene wat je voor het eerst 

ziet. 

 De mens is verlangen, ook in cyberspace.

 Wat doe je na de orgie?
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