
Geniet! Inc. - Pornografi e als supermodel i

We zijn allemaal toeschouwers in de hoogste graad met een (collectief) superego dat ons beveelt: ‘Geniet!’ 
Pornografi sche beelden zijn a priori utilitair en commercieel. Het doel van porno is genot 

en verkoop. Het vereist een maximum aan effi ciëntie en winst. De meest radicale code van 

het pornografi sche beeld is ‘alles tonen’. Ten aanzien van deze code bestaat er geen speel-

ruimte. De tussenruimte van verdoezeling en suggestie die in erotiek nog aanwezig is, wordt 

in porno opgeheven. De visuele schriftuur van porno is: helderheid, geen schaduwen, een vol 

beeld, geen leegte, geen dubbelzinnigheden, geen suggestie, visuele penetratie. Pornografi e 

vraagt dus om een maximum aan visuele informatie en een minimum aan speelruimte: de 

ruimte moet namelijk verzadigd worden door de uitvergrote seksuele handeling die dankzij 

de techniek gedetailleerd en ‘waarheidsgetrouw’ weergegeven wordt. 

 Pornografi e lijkt zo gesteld het meest radicale model voor het obscene en het best passende 

model om tegemoet te komen aan de hedendaagse dwang tot het samensmelten van effi ciën-

tie en genot. Het meest effi ciënte wil hier ook zeggen: het meest transparante. Die eis tot 

(pseudo-)transparantie penetreert ons universum: elk ‘geheim’ moet onthuld worden. Het is 

dezelfde eis die ook op de scène van de politiek, van de communicatie en de media gangbaar 

is en waar gretig wordt op ingespeeld – politieke transparantie is tegenwoordig hét uithang-

bord van zowat elke partij. 

‘What you see is what you get (and that’s why you never get what you thought you saw).’

De dvd-hoezen van pornofi lms tonen wat je kunt verwachten: twee maal fellatio, één maal 

anale penetratie,... Een (genots)catalogus laat jou op een ondubbelzinnige manier zien wat 

genieten is. Een sardienenblikje is bedrukt met een beeld van de ingrediënten zodat jij ziet 

wat er onder het blik verborgen zit. Het buiten moet samenvallen met het binnen. Of nog: 

het buiten moet ondubbelzinnig zijn en niets versluieren van wat er binnen zit. Het moet 

samenvallen met zichzelf, ‘zichzelf zijn’. Het is de politiek van het naakte leven die in ons 

dagelijks functioneren binnendringt: de politieke partij komt tegemoet aan JOUW wensen en 

frustraties in een poging de ‘kloof ’ tussen politici en ‘het volk’ te overbruggen; het innerlijke 

lijden van de psychiatrische patiënt kan administratief effi ciënt ingeschreven worden via de 

overzichtelijke ingrediënten van zijn pathologie,... 

 Het product is dus pseudo-transparant. Er wordt een (absoluut) wéten voorgeschoteld: de 

consument, de kijker, de kiezer,... moet geloven dat hij wéét wat er achter zit. Het feit dat er 

steeds een ‘rest’ blijft doorschemeren wordt ontkend.

 ‘Genieten’ kan als het ware vervangen worden door merknamen: merknamen kunnen de 

betekenaar ‘genieten’ als het ware vervangen: Neckermann IS genieten, Danone IS genieten, 

Herbal Essences IS genieten: de reclameboodschap is een simulatie van wie de gemiddelde 

consument is en wat die verlangt, en de consument, op zijn beurt, imiteert het. 

  

i 
Paris Hilton is hét icoon 

van een minimum aan 
handeling (‘arbeid’) en 

een maximum aan effect. 
Paul De Vylder beschreef 

het als Hilton Hard Core: 
‘Ze is even globaal en “indif-

ferent” als een fastfoodketen.’ 
Niet wat ze doet, speelt 

hier een rol, maar wel het 
incarneren van een perso-

nage dat er niets voor moet 
doen. ‘Het’ speelt de rol 

voor haar.
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