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Wie begrijpt de zonden? 
(Psalm 19) 

Chaqu'un sait que nous avons redonné 
à la perversion son droit de cité. 

(Jacques Lacan) 

 
1. Het valse van het goede vertrouwen 

 

Naast het verbod op moord is dat op incest de basisvoorwaarde om van een menselijke 

samenleving te kunnen spreken. Het zou dus vanzelfsprekend moeten zijn dat wie één van beide 

verboden overtreedt op nog maar weinig begrip vanwege de samenleving mag rekenen. En 

inderdaad, wie zich wetens en willens aan moord waagt, wordt stellig hard aangepakt, uitgesto-

ten of in verzekerde bewaring gehouden. Maar wie het daarentegen waagt het incestverbod aan 

zijn laars te lappen (en net als met het verbod op moord wordt ook met dit verbod effectief en 

ondraaglijk vaak een loopje genomen) kan heden ten dage, eigenaardig genoeg, op meer begrip 

rekenen. Iemand die zijn kind of dochter verkracht, valt theoretisch ontegensprekelijk onder het 

harde verdict van de wet, maar het is verre van ondenkbaar dat hij, praktisch gezien, nooit echt 

met de harde arm der wet in aanraking komt maar daarentegen het zorgenkind wordt van een 

professionele hulpverlening. Meer en meer aanvaardt men immers dat er, beroepshalve en met 

medeweten van de juridische instanties, me zorg naar zo'n incestueus ‘monster’ wordt geluisterd, 

dat hij therapeutisch wordt behandeld. Alleen zal men het niet nalaten ook hem te vragen om van 

zijn kant op een vernieuwde manier naar de wet te luisteren en naar al wie bij het naleven van die 

wet belang heeft: zijn slachtoffer, zijn omgeving, zijn hulpverlener, de samenleving en niet het 

minst ook hijzelf. Slaat hij zich op een bepaalde, als goed getaxeerde manier doorheen dit 

therapeutisch luister- en praatprotocol, dan gaat hij zonder meer, dit wil zeggen  zonder verdere 

juridische strafmaatregel, vrijuit. 

 Het is evenwel niet zo moeilijk om te begrijpen waarom incestdaden, waar mogelijk, uit de 

handen van het gerecht worden gehouden. Een juridische aanpak blijkt immers maar al te vaak in 

dit soort zaken tekort te schieten: de straf die de dader toebedeeld krijgt, volstaat zo goed als 

nooit om het door hem aangedane onrecht op een afdoende wijze weer goed te maken. De 

                                                 
1 Verschenen in Tmesis: Cahier voor Cultuur 8 (1996): 96-121. Dit essay gaat terug op een lezing 
gehouden tijdens een studiedag naar aanleiding van het 15 jarige bestaan van het Vertrouwensart-
scentrum Antwerpen (18.11.1994). Voor het Lacan-citaat dat als motto bij de tekst fungeert, zie: Jacques 
Lacan, Le séminaire, Livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Texte établi par J.-A. Miller, Seuil, Paris, 
1986, p. 229. 



dreiging met straf lijkt de dader zelden echt te ontmoedigen (niet het minst omdat dit soort 

misdaad veel gemakkelijker dan andere verborgen kan worden gehouden) en ook wanneer de 

dader eenmaal is gestraft, kan hij binnen het sociale veld waarin hij leeft (of na zijn straf opnieuw 

zal gaan leven) voor de nodige ontwrichting van de familiale vrede blijven zorgen, zonder dat 

daar juridisch nog iets tegen te ondernemen valt. Enkel vanuit een therapeutische bekwaamheid, 

zo blijkt, kan de vrede die door zijn wangedrag is verkracht, deskundig en efficiënt worden 

hersteld. Reden bijvoorbeeld waarom hier vijftien jaar geleden het Vertrouwensartscentrum werd 

opgericht, dat sindsdien een heel hulpverleningsapparaat rond die problematiek heeft kunnen 

mobiliseren.  

 Toch dooft een eventueel succes van deze niet-juridische aanpak niet zonder meer de ethische 

probleemhaard die door zo'n incestbehandeling wordt aangestoken. De vraag blijft immers 

bestaan of die manier van werken haar ethische doelstellingen niet op een verborgen wijze 

voorbijschiet en op lange termijn haar eventuele efficiëntie misschien zelfs in het tegendeel doet 

omslaan. Misschien mag men zich nog zo gauw niet over de vraag heen wanen of zo'n professio-

neel 'vertrouwen' op zichzelf, los van haar efficiëntie, wel moreel te verantwoorden is. Geeft dit 

soort vertrouwen immers aan de incestplegers niet teveel de indruk dat wat zij doen al bij al nog 

'menselijk' is en dus wat gerelativeerd mag worden? Wakkert zo'n vertrouwensaanpak op een 

ongemerkt naïeve wijze niet juist heimelijk een neiging tot incest aan? Maakt zij op die manier, 

zoals het spreekwoord zegt, niet al te veel slapende honden wakker? Misschien - zo kan een 

tegenstander van verdere en grotere overheidssteun aan het Vertrouwensartscentrum zeggen - is 

het aantal meldingen van incest de laatste jaren zo spectaculair de hoogte ingegaan, juist omdat 

het soort vertrouwen dat dit centrum aan de dag legt, er in laatste instantie zelf toe heeft bijgedra-

gen dat ook het aantal effectieve incestgevallen zo is toegenomen. 

 En zelfs als dit vertrouwen het incestgedrag niet zou aanwakkeren, zelfs als het inderdaad de 

enige efficiënte aanpak van dit probleem zou zijn, dan nog is daarmee het probleem waar die 

ethische vraag naar peilt niet volledig geneutraliseerd. Wat betekent het immers - ethisch gezien - 

dat men in naam van het goede in een misdadiger zijn vertrouwen gaat stellen? Is de ethische 

dimensie van de vertrouwensrelatie die men daar met het kwaad opbouwt, wel voldoende 

gewaarborgd door de vaststelling dat het kwaad op die manier efficiënter kan worden bestreden? 

Is een dergelijk vertrouwen - hoe goed zijn bedoelingen en hoe efficiënt zijn methodes ook 

mogen zijn - niet altijd in se onethisch omdat het een inherente valsheid, een onvermijdelijke 

oneerlijkheid in zich bergt? Juist omwille van zijn morele efficiëntie moet zo'n vertrouwen 

immers steeds zo listig mogelijk liegen tegenover diegene die het op het goede pad wil brengen. 

Het moet doen alsof die perversies waartoe bijvoorbeeld een incestpleger neigt toch wel ergens 

'kunnen'; hij moet er in een eerste moment min of meer blind voor gehouden worden dat ze 

absoluut ontoelaatbaar zijn, om hem in een tweede moment des te vatbaarder te maken voor het 

verdict dat ze verbiedt. Er lijkt wel een soort venijn in ons eigen ethische vertrouwen te schuilen, 

aangezien het er in feite op uit is het vertrouwen dat de misdadiger ons op zijn beurt schenkt, 

enkel aan te wenden om hem (en het kwaad in hem) zo kwetsbaar mogelijk te maken; pas op die 

wijze menen we een kans te maken zijn kwaadaardigheid ook effectief te vernietigen. Het goede 

moet als het ware met het kwade uit flirten gaan, het in een sfeer van gespeeld vertrouwen rond 



zijn vinger winden om het des te harder te treffen en aan zijn harde wet te onderwerpen. De 

vraag dringt zich dan ook op of de vertrouwensrelatie die wij momenteel aan de incestpleger 

aanbieden, wel zoveel verschilt van het valse vertrouwen waarmee eertijds een inquisitierechter 

een verdachte trachtte te benaderen en wiens enige bedoeling het was om op die manier (net vóór 

hij tot foltering zou overgaan) de betichte confidenties te ontfutselen die achteraf tegen hem 

konden worden gebruikt; zo werd op een handige manier een veroordeling gelegitimeerd die 

toch al bij voorbaat vaststond. De vraag is of onze vertrouwensaanpak van incestdaders, formeel 

ethisch gezien, wel echt een stap verder is geraakt dan die inquisitiemoraal, die ook dacht het 

heiligste goed te verdedigen terwijl zij alle (misdadigste) listen aanwendde om het kwaad uit de 

mens te persen? Houden ook wij immers niet altijd nog de wet en haar straf achter de hand, hoe 

vertrouwvol we met de incestdader in kwestie ook omspringen? 

 

En toch. De constatering van een inherent 'vals' moment in de ethische vertrouwensrelatie met de 

misdadiger bergt misschien nog een andere, indringender vraag in zich. Wat, als zo'n dubieuze 

ethische vertrouwensrelatie, zelfs in de gestalte van een venijnig confidentieel inquisitieverhoor, 

ons zou dwingen in om het even welk moreel standpunt iets onzuivers te affirmeren? En wat, als 

een ethische houding principieel niet langer vanuit een 'zuiver' standpunt te denken zou zijn? Met 

andere woorden: wat, als 'ethiek' pas een aanvang zou nemen waar zij het inherent onzuivere van 

haar standpunt op zich weet te nemen? In dit geval zou bijvoorbeeld de morele fout van een 

venijnig inquisitieverhoor niet zozeer in zijn oneerlijkheid liggen als wel in het feit dat het zich - 

ondanks (en dankzij) die oneerlijkheid - voorhoudt de smetteloze eerlijkheid en goedheid zelf te 

kunnen garanderen. De fout zou dan vooral in de idealistische pretenties van zijn ethisch 

ingrijpen liggen: het streven naar een ideale goedheid zou het de machthebbers mogelijk maken 

om de mensen er onophoudelijk op te wijzen dat ze tegenover dit ideaalbeeld alsnog tekort-

schieten; op die manier kan de macht zich een legitieme basis verwerven om hen voor altijd aan 

haar gezag te onderwerpen. Het alternatief voor een valse vertrouwelijkheid zou niet in een 

smetteloos 'eerlijke' vertrouwensrelatie liggen maar in een vertrouwensrelatie die, vanuit het 

besef dat haar eerlijkheid onmogelijk is, de eindigheid van haar eigen impact mee in rekening 

weet te nemen. Pas een dergelijke erkenning van de eigen eindigheid zou een ethische houding in 

staat stellen om de menselijkheid, die ze als een belofte in zich draagt, ook 'menselijk' te realise-

ren.  

 Het komt ons voor dat de ethische implicaties van de manier waarop een vertrou-

wensartscentrum met de incestpleger omgaat, in die richting moeten worden gezocht. De 

ethische plaats die men hier (bewust of niet) tegenover het kwaad inneemt, lijkt ons voor een 

begrip van wat ethiek in de moderne tijd is, van beslissend belang te zijn. Exacter: de manier 

waarop men zich hier moreel positioneert, lijkt ons de eisen die de moderniteit aan de ethiek stelt 

op een verhelderende wijze in te lossen.  

 Alleen rijst dan nu nog de vraag - een vraag waarop deze tekst nader in wil gaan - wat dan wel 

die 'moderne ethiek' mag zijn. Juist een analyse van het 'vertrouwen', dat in dit centrum centraal 

staat, zal blijken een geschikte toegangsweg te zijn tot de problematische (en zoals zal worden 



aangetoond: post-humanistische en zelf post-'modernistische' want tragische) moderniteit van de 

ethiek. 

 

1.1. Een excentrisch vertrouwen ... 
 

Hoe overduidelijk ook datgene wat wij doorgaans onder 'vertrouwen' verstaan binnen een 

vertrouwensartscentrum centraal heet te staan, toch gaat het zich precies op die plaats op een 

eigenaardige maar beslissende manier te buiten. Dit inzicht zal ons ertoe dwingen opnieuw op 

zoek te gaan naar wat überhaupt vertrouwen is.  

 Zo'n centrum is inderdaad de plaats waar men een arts of een andere deskundige in vertrou-

wen kan nemen omtrent het kluwen van problemen dat rond een concreet incestgeval is ontstaan; 

slachtoffer, informant, dader, hulpverlener, arts en anderen hoeven er niets te vrezen en kunnen 

in deze vrijplaats rekenen op elkaars volle vertrouwen. Ze hoeven er met andere woorden niet 

bang te zijn voor wat - gezien de aard van de feiten - nochtans voor de hand zou liggen, met 

name een rechtsvervolging. De vrijplaats die dit oord van vertrouwen installeert, dient hier dan 

ook in zijn strikte betekenis te worden opgevat: het betreft een plaats die buiten alle wetten en 

normen valt en daarom het gangbare onderscheid tussen normaal en abnormaal, tussen wet en 

misdaad als dusdanig dreigt aan te tasten. Door elkaar in vertrouwen te nemen over iets dat ten 

strengste is verboden en dus buiten de wet valt, stelt men onvermijdelijk ook zichzelf buiten de 

wet op. Dit vertrouwenscentrum creëert een domein dat in alle betekenissen van het woord 

'excentrisch' is ten aanzien van wet en samenleving; ondanks alle contacten met het juridische 

apparaat, maakt het een plaats vrij waar de wet, die de samenleving fundeert en regelt, tijdelijk 

buiten spel gezet en opgeschort wordt.  

 Zo'n vertrouwenscentrum lijkt bovendien zelfs het basisaxioma van onze samenleving, het 

sociaal contract, op het spel te zetten. Waar de samenleving zich in laatste instantie gefundeerd 

weet in een door haar uitgevaardigde wet, die de uiting is van een sociaal contract waardoor haar 

leden zich aan haar gebonden weten en op haar kunnen vertrouwen, krijgt dit laatst genoemde, 

sociale vertrouwen in het geval van een vertrouwensartscentrum een structureel radicaal andere 

plaats. Het vertrouwen concentreert zich daar juist rond de overtreding van het sociaal contract 

en het lijkt wel alsof een 'vertrouwenscentrum' daaraan medeplichtig wil zijn en ook buiten dit 

contract wil gaan staan om daar, in volle 'vertrouwen', met de wetsovertreders te kunnen 

samenspannen. Zelfs al onderhoudt het goede contacten met de behoeders van dit contract, zelfs 

al doet het maar 'alsof' wanneer het met de wetsverkrachter samenspant, toch stelt het zich buiten 

de wet op: zijn plaats is onmiskenbaar die van een transgressie van de wet. 

 

1.2. ... centraal gedirigeerd 
 

Dat het Vertrouwensartscentrum met zijn eigenaardig soort 'excentrisch' vertrouwen buiten de 

strikte wet gaat staan, is maar één kant van de medaille. Door met zo'n centrum samen te werken 

of het alleen nog maar te dulden, komt ook de wet op haar beurt in tegenspraak met zichzelf te 

staan: als instantie die elke transgressie moet verbieden en verhinderen, staat zij hier zelf een 



transgressie van haar eigen regels toe. Toch is het nog de vraag of de wet en het recht zo'n 

contradictie - en de daarmee gepaard gaande 'vrijplaats voor vertrouwen' - wel zouden kunnen 

missen; of zij überhaupt zonder vertrouwen zouden kunnen en of zoiets als vertrouwen niet 

onvermijdelijk altijd zo'n wetteloze vrijplaats nodig heeft. Kan de wet dan wel met haar 

'subjecten' (haar 'onderdanen') een vertrouwensrelatie opbouwen, zonder zichzelf, precies 

omwille van dit vertrouwen, enigszins te buiten te gaan? Vereist vertrouwen, zelfs een vertrou-

wen in de wet, niet altijd in min of meerdere mate dat men bereid is (wets)overtredingen door de 

vingers te zien?  

 In dit perspectief is het niet oninteressant voor ogen te houden dat een 

'vertrouwensartscentrum' precies binnen de medische sector mogelijk is geworden, terwijl dit 

initiatief toch in hoge mate het strikt medische overschrijdt. Van deze sector wordt immers sinds 

langer dan vandaag geduld dat hij zich enigszins buiten de strikt juridisch bewaakte wet beweegt, 

of - misschien exacter - dat hij zich als behoeder opwerpt van het domein dat zich aan de 

(nochtans alles regelende, universele) wet onttrekt. Deze sector is bij machte iemand 'ziek' te 

verklaren en op die manier te ontslaan van heel wat verplichtingen die hij als normaal rechts-

persoon zou moeten nakomen. Overigens raakt de wet op die manier ook verlost van het 

probleem zich te moeten opleggen aan iemand die niet langer in staat is rechtspersoon te zijn. Zo 

kan de wet er inderdaad mee gediend zijn dat de medische macht bijvoorbeeld een incestpleger 

voor 'geestesgestoord' verklaart en hem daarom aan de juridische consequenties van zijn 

wandaad onttrekt. De medische macht voorziet de juridische macht van een middel om op een 

voor haar correcte wijze toe te staan dat mensen aan haar greep ontsnappen. 

 Het probleem dat wij hier willen aankaarten manifesteert zich echter juist in het feit dat de wet 

tegenover een fenomeen als het Vertrouwensartscentrum nu net niet die 'correctheid' aan de dag 

legt. Hier gaat de wet juist niet eisen dat dit 'medisch centrum' de incestdader (juridisch) ziek 

verklaart, maar desondanks gaat zij hem toch aan de zorgen van dit centrum overlaten. Hier geeft 

de wet een bevoegdheid uit handen zonder dit voor zichzelf in alle duidelijkheid toe te geven, dit 

wil zeggen: zonder die grensovergang tussen haar en haar overkant (die door de medische macht 

bewaakt wordt) strikt juridisch te regelen.2 

 Wanneer de wet beroep doet op een vertrouwensartscentrum, doet zij dit dus precies niet 

omwille van diens juridisch afgebakende bevoegdheid; zij wil hier uitdrukkelijk niet dat die 

macht haar bijspringt om 'deficiënte', misdadig onbekwame rechtssubjecten uit te rangeren, maar 

juist om die binnen haar orde te houden. Van de medische macht verwacht zij dat ze falende 

rechtssubjecten opnieuw tot rechtsbekwame mensen opvoedt zonder hen (juridisch) van de 

samenleving af te zonderen. Haar bedoeling is hier uitdrukkelijk morel-pedagogisch: zij wil dat 

de rechtssubjecten zich opnieuw een stevig vertrouwen in de wet verwerven opdat ze daardoor 
                                                 
2 Een vertrouwensartscentrum staat daarom principieel altijd aan de beschuldiging bloot de wet te 
overtreden. Dat het desondanks wordt geduld, betekent - vaak tot ergernis van dit centrum - dat het in 
feite slechts leeft bij de gratie van de wet. 'Gratie' in de sterke betekenis van het woord: uit een soort 
soevereine, 'onverantwoorde' genade staat de wet - tegen de letter van haar eigen regels in -  het centrum 
een bestaansrecht toe. Het is die 'gratie' die het in zijn verhouding met de juridische wet steeds weer 
conflicten bezorgt.  



van verdere overtredingen zouden afzien. De medische macht wordt hier dan ook aangesproken 

omwille van een functie die tot vóór enkele decennia nog aan de religieuze macht werd overgela-

ten. Zij wordt hier geacht een soort 'pastoraal' supplement te zijn bij de instanties die in onze 

seculiere, burgerlijke samenleving instaan voor recht en wet. 

 Maar zoals reeds aangegeven is het meest merkwaardige hier dat de wet het beroep dat zij op 

dit supplement doet, alsnog niet volgens haar eigen regels op een principiële wijze heeft weten te 

verantwoorden. De instantie die er op een uitdrukkelijke manier moet voor zorgen dat een 

misdadig subject opnieuw 'vertrouwen' stelt in de wet, moet dat vertrouwen installeren in een 

soort ethische en juridische 'vrijplaats', waar die wet opgeschort en buiten spel gezet is. Het 

vertrouwen dat tot de wet en het goede leidt, is als het ware genoodzaakt het kwade in vertrou-

wen te nemen en aldus ook de wet te verschalken. Het blijft voor het zelfverstaan van de wet een 

onoverkomelijke contradictie dat men, in naam van het goede, met het kwade een vertrouwensre-

latie moet opbouwen die niet de rechtlijnige 'valsheid' van een vriendelijk inquisitie- of politie-

verhoor heeft. De wet voelt dat zij zich in haar samenwerking met die 'alternatieve' macht van 

het vertrouwensartscentrum alsnog op glad ijs bevindt en komt er in vele gevallen slechts toe die 

samenwerking enkel het voordeel van de twijfel te gunnen. Het blijft merkwaardig dat de wet - 

of die nu juridisch of moreel is - binnen haar eigen grenzen geen (vertrouwelijke) ruimte weet te 

vinden die de misdadiger ertoe zou aanzetten opnieuw bij haar zijn vertrouwen te gaan zoeken, 

en dit terwijl alles om haar heen - en niet het minst haar confrontatie met een incestdader - het 

belang van zo'n vertrouwensrelatie uitschreeuwt en zij zich in ieder geval meer en meer verplicht 

ziet zich gewoon bij de feitelijkheid daarvan neer te leggen.  

 

2. Elementen uit een genealogie van het vertrouwen 

 

'Maar hoe kan het goede nu vertrouwen stellen in het kwade? Hoe kan het goede, omwille van 

zichzelf, zijn grenzen te buiten gaan en het kwade een plaats aanreiken waar het ongehinderd 

(d.i. zonder een onmiddellijk oordelende instantie) het woord kan nemen? Hoe kan men 

verantwoorden, in naam van het goede, de wet op te schorten?'  

 De (morele en juridische) wet is alsnog niet aan een denken toe dat in staat is zich tegenover 

deze vragen op afdoende wijze te verhouden en juist dit verhindert haar de volle ethische (en, 

daarop geënt, ook juridische) draagwijdte te bevatten van wat er in een fenomeen als het vertrou-

wensartscentrum gaande is. Om een inzicht te verkrijgen in het ethische gewicht van dit 

eigenaardig soort 'wetteloos' vertrouwen dat er aan de dag wordt gelegd, kunnen we er dus niet 

onderuit op een meer systematische wijze dit eerstgenoemd soort vragen af te tasten.  

 Om de vraag “hoe kan het goede nu in Gods naam in het kwade zijn vertrouwen stellen?” in 

zijn volle omvang in het vizier te krijgen, zullen we ze genealogisch dienen te benaderen en 

inderdaad zoiets als 'Gods naam' binnen die genealogie een plaats geven. Het is trouwens niet 

zonder reden dat in de moderne tijden de medische sector zijn macht uitgerekend van de religie 

kreeg overgeërfd. In het beroep dat de wet op die sector doet, zit vaak een soort heimelijk 

restauratieve reflex: zij wil de eventuele tekortkomingen van haar moderne aanpak wegwerken 

door terug te grijpen naar gegevens uit een traditie waar ze zich nochtans radicaal overheen acht. 



Meer bepaald zal de moderne (juridische en ethische) wet niet in staat blijken zonder meer over 

een overtreding heen te stappen of ze voor vergeven te verklaren: de wet zal het voor zichzelf 

niet meer kunnen verantwoorden waarom zij zichzelf uit goedheid wel eens te buiten zou moeten 

gaan of zich even opschorten, - iets waartoe de religieus gefundeerde wet (dankzij haar 

goddelijke wetgever) wel nog in staat was. De medische macht zal dus - zoals onder meer blijkt 

uit het zeggenschap dat ze over de incestdader krijgt - ingeroepen worden om dit tekort aan 

'vergeving' binnen het moderne wetsverstaan enigszins op te vangen. Alsof van haar gevraagd 

wordt een deficiëntie van de juridische en ethische macht te 'vergeven', dit is: haar te vergeven 

dat zij niet meer tot vergeven in staat is. 

 Maar laat daaromtrent toch al bij voorbaat geen misverstand onstaan: het ethische belang van 

een vertrouwensartscentrum ligt juist hierin dat het onomkeerbaar voorbij die religieus 

gefundeerde vergiffenis gaat. Het weet een vertrouwen met het kwaad op te bouwen zonder dat 

daar van 'vergeving' sprake is. Dit laatste legt misschien de reden bloot waarom de wrevel tegen 

dit centrum, zowel vanwege de juridische als de ethische wet, vaak zo hardnekkig weet stand te 

houden. Wet en recht verwachten van de medische macht heimelijk nog altijd iets 'religieus', 

meer bepaald een soort sfeer waarin een absoluut (goddelijk) gezag de mens ertoe aanzet een 

even absoluut vertrouwen te koesteren in de (goddelijke) wet die alles ten goede leidt. Juist die 

verwachting echter lost een vertrouwensartscentrum nu net niet in. Zijn ethisch standpunt gaat 

daarentegen uit van een affirmatie van de dood van God, wat in dit geval wil zeggen: van een 

ernstig nemen van die dood.  

 Een ethiek zonder vergeving, maar waar voor de overtreder van de ethische wet toch een 

zeker begrip mogelijk is, en waarbij dit begrip niet bij voorbaat diens gedrag goedkeurt: zo'n 

houding, die die is van het Vertrouwensartscentrum, veronderstelt een verwerking van de dood 

van God, een verwerking die betekent dat men weet wat er is doodgegaan toen God stierf en hoe 

reëel die dood ons, (post)modernen, nog op de huid zit.  

 

2.1. Waarin we vertrouwden toen we op God vertrouwden 
 

De genealogische lijn die we hier willen natrekken, kunnen we dus het best ergens bij het 

middeleeuwse christendom een aanvang laten nemen. Waarom kon, binnen die christelijke 

wereld, de vraag die ons hier bezighoudt niet zo'n heet hangijzer vormen? Waarom zou het in die 

tijd - misschien haaks op het beeld dat wij er doorgaans van hebben - ethisch te verantwoorden 

zijn geweest dat een incestpleger in bepaalde gevallen niet juridisch werd vervolgd en dus 

'vergiffenis' kreeg? Waarom kon men toen, in naam van de wet, de wet te buiten gaan? Omdat - 

zoals reeds gesuggereerd - de bron van die wet, de wetgever zelf, buiten de wet stond. De wet 

wist zich gegrond in een instantie die aan de wet ontsnapte, die haar uit pure goedheid had 

geschapen en gratuit aan de mens had geschonken. Essentieel hierbij is dat iets van dit actieve 

moment van schenken daarbij die wet bleef markeren. Zo kon men zich nooit op de wet 

beroepen als op iets dat, eenmaal geschonken, definitief in de handen van de mens zou zijn 

overgegaan. Integendeel, de mens definieerde zichzelf als een wezen dat niet in staat was zich dit 

geschenk ooit ten volle te kunnen toe-eigenen: hij wist zich fundamenteel ondermaats (en 



daarom 'zondig') tegenover de volmaaktheid die hem daarin ter beschikking werd gesteld en 

besefte dat hij daarom enkel kon bestaan wanneer de genade van die wet hem voortdurend 

opnieuw werd 'geschonken'. 

 Hoe eigenaardig en ver van ons af staand dit christelijk gedachtengoed ook mag klinken, het 

had in ieder geval het voordeel dat het de mens niet al te onmiddellijk op de huid van de wet 

kleefde die zijn leven moest regelen en funderen. Wanneer iemand de wet te buiten ging, dan 

hoefde het niet met een loden logica vast te staan dat hij gestraft moest worden: aangezien de wet 

gefundeerd was in een (per definitie buiten de wet staande, 'wetteloze') genade, kon de wet zelf 

haar overtreder genade schenken. Dat de wet goed was, betekende in dit opzicht dat zij zich in 

zekere zin in haar goedheid te buiten kon gaan: zij kon de grenzen van haar menselijke gestalte 

overschrijden en zich in haar houding tegenover een wetsovertreder laten bepalen door haar 

transcendente (transgressieve) oorsprong, dit is door haar 'excessieve', goddelijke goedheid. Dat 

tegenover die transcendente goedheid zelfs een wetsgetrouw iemand steeds in het krijt stond 

omdat ook hij zich fundamenteel als zondig had te verstaan, maakte de genade tegenover de 

misdadiger er alleen maar begrijpelijker op. Dit liet bovendien de mogelijkheid open dat diegene 

die zich als hoeder van de wet opwierp, even 'logisch', bij het 'laatste oordeel' misschien wel tot 

de wetsverkrachters zou moeten worden gerekend.  

 Binnen die gedachtengang werd alles dus als 'schenking', als 'gave' begrepen: zoals God mens 

en wereld gratuit uit het niets had opgewekt, moest ook het 'beeld van God' (dit is de mens) 

overal waar hij kon zijn medemens 'voor niets' een bestaanszekerheid schenken. Het menselijke 

leven als dusdanig was op alle vlak het effect van een 'gave'; een (morele) fout van iemand 

herstellen kwam er dus op neer dit deficiënte zijnde terug naar zijn zijnsgrond te brengen, dit wil 

zeggen naar die oorspronkelijke 'gave' waaruit het door de creatieve liefde van God was voortge-

bracht. Binnen deze gedachtengang is zoiets als 'vergiffenis van schuld' niet te reduceren tot een 

oogluikend iets-door-de-vingers-zien, maar betekent het zoveel als een mens tot zijn zijnsgrond 

terugbrengen. Een 'vergiffenis van zonden' die iemand kan verkrijgen, wist dus zijn schuld niet 

zonder meer uit. Integendeel, zij brengt hem tot zijn schuld terug als tot zijn fundament, dit is: tot 

het feit dat hij zijn bestaan verschuldigd is aan de gevende en vergevende God.  

 Juist omdat het bestaan fundamenteel als oneindig (en in die zin excessief) goed wordt 

gedacht, weet de mens zich, binnen dit christelijk denken, vol 'vertrouwen' tegenover alles wat 

zijn bestaan bedreigt. Hoe excessief het kwaad ook is dat mens en wereld schrik aanjaagt, men 

mag ervan uitgaan dat de goedheid, die aan alles ten grondslag ligt, nog excessiever, nog 

buitenissiger is en dus het kwaad ten goede zal kunnen keren. Het vertrouwen waarmee men in 

de middeleeuwen een incestpleger kon bejegenen, de vergeving die men hem eventueel kon 

schenken, stond dus niet buiten de wet, maar was er de uiting zelf van: de wet was immers 'zelf' 

door een exterioriteit, een excessiviteit, een 'buiten' gekenmerkt. 

 

2.2. Waarin we vertrouwen, nu we op onszelf vertrouwen 
 

Aan het begin van de moderne tijden is dit religieuze zelfverstaan van de westerse mens echter in 

discrediet geraakt, niet het minst omdat het idee van een excessief genadige zijnsgrond toch ook 



altijd iets wezenlijks pijnlijks inhield. Hoe geborgen de mens zich in die oneindig goede God ook 

gegrond wist, hij voelde die genadige God tegelijkertijd aan als een grillige buitenissigheid 

waaraan hij op een oncontroleerbare wijze was uitgeleverd. En in plaats van zich nog langer 

hulpeloos overgeleverd te weten aan een 'buiten' dat in zijn gratuite genade geacht werd hem 

alles te schenken, is de mens in de loop van de 16de en de 17de eeuw dan ook op het idee 

gekomen om dit oneindig 'buiten' zelf te gaan veroveren. In plaats van de dingen te beschouwen 

als inwendige essenties die (aristotelisch-thomistisch gedacht) door het wezen van het zijn zelf 

worden voortbewogen, is men in het spoor van onder meer Newton de dingen als uitwendige, 

'dode' objecten gaan bekijken: voortaan beschouwde men de dingen als wetenschappelijk gekend 

wanneer men het louter uitwendig, 'oppervlakkig' protocol van hun bewegingen in wetmatighe-

den had weten vast te leggen. Daarmee samenhangend ging de mens - in het spoor van Descartes 

- iedere bezielende inwendigheid enkel nog voor zichzelf reserveren. Hij definieerde zichzelf als 

een in zichzelf gegronde substantie die zich radicaal 'buiten' de objecten rondom hem bevond. 

Binnen die moderne denkstructuur kon de oude God enkel nog dienst doen als de ultieme 

instantie die ervoor instond dat die soevereine subject-positie die de mens zich had verworven, 

ook in staat was de objectieve wereld 'buiten' zich met haar zelfzekere kennis te veroveren. 

 Zo ook ging de mens zijn socialiteit niet meer essentieel als gave van buitenaf verstaan maar 

als een door een soeverein subject aangegaan contract met de andere subjecten 'buiten' zich. De 

wet die de mens en zijn samenleving regelt, is voortaan niet meer gefundeerd in een instantie die 

zich aan die wet onttrekt, maar in de onderdanen, de 'subjecten' zelf van die wet. De mens 

gehoorzaamt niet langer de wet door naar een exterieure, 'buitenissige' instantie te luisteren: ook 

hier gaat hij zich dat 'buiten' toe-eigenen en voortaan enkel nog naar zichzelf en zijn eigen wet 

luisteren. De wet die zijn leven regelt, kent haar fundament nu enkel nog in de mens zelf, in het 

inwendige van zijn geweten, dit is in die instantie waar de mens zich oorspronkelijk bij zichzelf 

aanwezig weet.  

 Nu de verhouding van de mens tegenover de wet niet meer door een fundamenteel tekort is 

gekenmerkt omdat hij er zich niet langer principieel zondig tegenover voelt, zal zijn houding ten 

aanzien van wie de eisen van die wet niet naleeft, een grondige wijziging ondergaan. Immers, 

wie de wet overtreedt, beledigt nu niet langer een ver van hem af staande God, wiens 

(almachtige) essentie er juist in gelegen was om door geen enkele belediging gekwetst te kunnen 

worden. Voortaan beledigt iemand die de wet schendt, rechtstreeks de mens zelf. En die mens 

veel minder in staat is zich voor beledigingen onkwetsbaar te maken. Wie de wet overtreedt, 

beledigt - exacter nog - het sociaal contract dat hij en zijn medemensen uit vrije keuze met 

elkaar hebben aangegaan. En binnen de logica van dit contract, beledigt hij het niet alleen: hij 

schendt het ook effectief en tast daardoor direct de grondvesten van de samenleving aan. Wie de 

wet overtreedt, kan dan ook niet anders worden gedefinieerd dan als iemand die een recht-

streekse en reële bedreiging vormt voor het concrete samenlevingsverband dat door dit contract 

mogelijk wordt gemaakt.  

 De contractueel verbonden leden van een samenleving zijn er daarom principieel niet toe in 

staat ook maar de minste inbreuk op hun contract over het hoofd te zien. Met de kleinste inbreuk 

op de sociale orde is meteen en rechtstreeks de essentie en de grond van die orde aangetast en 



moet die orde onvermijdelijk reageren. Omdat de wet in de mens zelf - dit is in elk van de mede-

ondertekenaars van het sociaal contract - is gefundeerd, treft elke schending van dit contract 

onmiddellijk en rechtstreeks elk van de contractanten afzonderlijk; en omdat de contracthouders 

- omwille van hun contract - geen verrader onder zich kunnen dulden, moet noodzakelijk degene 

die de misdaad op zijn geweten heeft zo vlug mogelijk uit de samenleving worden verwijderd. 

Het contract zou immers waardeloos zijn als ook maar één van de ondergetekenden het zich zou 

mogen permitteren om er, naast de rechten en plichten ingesloten in het contract, ook nog andere 

'privileges' op na te houden. 

 Door zich van die middeleeuwse, genadige maar onberekenbare en dus 'wrede' God te bevrij-

den, - zo mag uit het voorgaande blijken - is de moderne mens dus niet zonder meer van elke 

vorm van wreedheid afgeraakt. Wel integendeel: nu hij zelf fundament van de (sociale, ethische, 

juridische) wet is geworden, nu hij zich de wet - naar zijn eigen maat - zelf op de huid heeft 

geschreven, snijdt elke wetsovertreding hem ogenblikkelijk, en onverbiddelijker dan voordien, in 

het eigen vel en is men het aan de premissen van het sociaal contract verplicht om elke 

wetsovertreding zo vlug en zo efficiënt mogelijk te straffen. Vandaar dat het repressieve karakter 

van de wet in de moderne tijden - tegen alle verwachtingen in en zonder dat men daar echt een 

verweer tegen had - alleen maar is toegenomen.  

 De wet, die zich gedefinieerd heeft naar de maat van de mens, is - zonder het goed te beseffen 

- een instrument geworden, niet in dienst van de mens, maar van een mens-ideaal - wat iets totaal 

anders is. De moderne wet gaat uit van een idee dat zegt dat de mens fundament is van zichzelf; 

zij gaat uit van de ideaaltypische vooronderstelling dat hij - als 'subject' - in principe probleem-

loos met zichzelf samenvalt. Om dit idee kracht bij te zetten, zal die wet daarbij alles in het werk 

stellen om het, desnoods tegen de feiten in, ook in de concrete realiteit door te drukken. Zonder 

daar zelf de eigenaardige contouren van in te zien, heeft het moderne wetsverstaan de concrete 

mens vastgepind op een idealistisch, en daarom ideologisch beeld van de mens.  

 In laatste instantie is dit de reden waarom zij door een (desnoods sluimerende, maar nooit 

afwezige) wreedheid wordt doorspookt. Het terrein waar immers kan aangetoond worden dat de 

mens niet in overeenstemming is met het idee dat de wet er over hem op nahoudt, is potentieel 

oeverloos geworden. Dit maakt het alleen maar gemakkelijker om bijvoorbeeld iemand een hak 

te zetten, omdat men voortaan wel een of andere legale manier vindt om dat te doen. Zo heeft dit 

moderne wetsverstaan in de loop van de laatste twee eeuwen vaak aanleiding gegeven tot een 

concrete, door de wet gelegitimeerde socio-politieke terreur3, en waar men het geluk heeft gehad 
                                                 
3 De hier geschetste 'macabere' logica van de moderne vrijheid toont de climax van haar inherente 
wreedheid bijvoorbeeld in het regime van de 'Terreur' waartoe de eerste 'vrije' samenleving (die van de 
Franse revolutie) al zeer gauw aanleiding heeft gegeven. Uitgaand van het idee dat alle mensen in gelijke 
mate vrij  en broeder zijn, kan de eerste de beste particuliere (vrije) daad, strikt logisch, alleen worden 
geïnterpreteerd als een poging toch nog 'vrijer' te willen zijn dan de andere medebroeders en zich dus 
toch nog privileges te willen permitteren. Elke particuliere daad (elke daad waar men zich bijvoorbeeld 
aan een genot overgeeft dat buiten het strikt maatschappelijke valt - en is er wel een ander genot 
denkbaar, is het genot niet wezenlijk iets particuliers?), elke singuliere daad van de enkeling wordt 
daardoor een aanslag op het principe van het vrije, gelijke volk als dusdanig. Binnen die logica wordt 
elke vrije daad dus meteen een staatsverraad, waarop - even logisch - slechts de doodstraf (met de 
egalitaire guillotine) kan staan. De eerste 'vrije' samenleving werd op die manier tot een gigantisch 



dit drama te kunnen vermijden, heeft dit toch niet kunnen verhinderen dat, als gevolg van dit 

moderne wetsverstaan, alles in zeer versterkte mate 'gejuridiseerd' is geworden. En het gevolg 

daarvan is dan weer dat de juridische instanties, alleen al door het getal van hun opdrachten, 

verlamd dreigen te raken en er niet meer in slagen de zaken die om haar urgentie vragen, de 

nodige tijd en zorg te gunnen. Nu de wet in de moderne tijd haar autonomie heeft verworven en - 

door geen God gehinderd - eindelijk de mens zelf kan dienen, lijkt het wel alsof zij aan haar doel 

voorbij dreigt te schieten, en dit zonder zelfs nog maar het instrumentarium te bezitten om dit 

probleem op een heldere wijze te conceptualiseren.  

 Een zelfde, tot een impasse leidende logica kenmerkt ook het vertrouwen waarop dit moderne 

wetsverstaan zich beroept. Het is een vertrouwen in de wet als dusdanig, een vertrouwen in het 

feit dat de wet het leven van de mens in overeenstemming kan brengen met het fundament ervan, 

dat - zo houdt men de mens voor - nergens anders dan in hemzelf ligt. De wet, en met haar het 

sociaal contract waarin zij is gefundeerd, kan nu echter niet anders dan dit vertrouwen bij 

voorbaat al altijd van de mens hebben geëist. Nog vóór de mens het sociaal contract onderte-

kende - zo moet men het zich ideaaltypisch voorstellen -  diende hij er reeds het volle vertrouwen 

in te hebben en zijn contract is in feite niets meer dan een bezegeling van dit originaire vertrou-

wen. En ook hier weer bevindt de mens zich, voor hij het goed beseft, in een patstelling, omdat 

elke twijfel aan het contract kan geïnterpreteerd worden als een afwijking van het basisvertrou-

wen in het fundament van wet en samenleving en dus niet anders dan verdacht kan zijn. Alleen 

al het feit dat ik iemand 'apart in vertrouwen' zou nemen, plaatst mij al virtueel buiten het sociaal 

contract en bewijst reeds mijn ontrouw tegenover de 'rest' van de samenleving, dit is de samenle-

ving als dusdanig. Een 'vertrouwenscentrum' kan een sociaal contracttheorie logischerwijs dan 

ook enkel wantrouwen inboezemen. 

 Het moderne wetsverstaan en de moderniteit als dusdanig blijken dus op een impasse uit te 

lopen. Alsof ze uit de 'begrenzing' van het oneindig zelfvertrouwen dat ze zich hebben 

verworven, geen uitweg meer weten te bedenken. Juist het feit dat de mens, in zijn 

ongelimiteerde zelfvertrouwen, alles blijkt te kunnen, plaatst hem met de rug tegen de muur. 

Juist het vermogen van de wet om alles te regelen, alles te 'juridiseren', doet haar tegen haar 

eigen grenzen aanbotsen. Precies het feit dat elk menselijk probleem terug te voeren zou zijn tot 

                                                                                                                                                         
netwerk van effectief moorddadige, sociale controle. Diezelfde, tot het uiterste doorgedreven logica vindt 
men ook terug in de Stalin-terreur van de jaren dertig. Het is niet Stalin die vanuit een 'malin génie'-
positie de Terreur heeft uitgedokterd en listig aan zijn volk heeft weten op te leggen. Om dit doel te 
bereiken hoefde hij slechts de logica te volgen van de 'volksdemocratie' waarvoor hij de hoogste 
verantwoordelijkheid droeg. Van zodra men immers, binnen zo'n 'vrij', zichzelf regerend volk, iemands 
daden of zijn persoonlijke leven afzonderlijk in het vizier ging nemen, was zijn vonnis in feite al gete-
kend: want juist het feit dat hij nog als 'afzonderlijk' te interpreteren viel, bewees al dat hij niet leefde 
vanuit de belangen van het volk maar zich nog buiten of boven het volk verheven waande. Voor dit volk 
dat zich nog maar net als een 'vrij' volk van 'gelijken' had gerealiseerd, kon zo iemand dan ook nooit 
minder zijn dan een 'vijand van het volk', die noodzakelijk op de meest vlugge en efficiënte manier 
onschadelijk moest gemaakt worden. De wreedheid van de 'Goelag' is niet die van Stalin, maar die van 
de logica van het sociaal contract waarmee de mens aan zijn samenleving een 'vrije, gelijke en 
broederlijke' basis wilde geven. 



een humanistisch-ethisch probleem - dit is: tot een in de mens zelf oplosbaar probleem - lijkt hier 

onhoudbaar geworden.  

 

3.  Dood, vertrouwen en ethiek 
 

3.1. Voorbij de premissen van de moderniteit 
 

Uitgerekend voor het moderne wetsverstaan vormt het Vertrouwensartscentrum dus een 

(juridisch en ethisch) probleem, omdat hier juist de modernistisch-humanistische premissen 

worden getart, zoniet overschreden. Het vertrouwen dat daar aan de dag wordt gelegd, kan niet 

meer binnen de perken van dit soort uitgangspunten worden gedacht, en dit juist in een tijd 

waarin zo'n vertrouwenscentrum op de wet toch een ontegensprekelijke fascinatie is gaan 

uitoefenen. De wet zou immers wat graag zo nauw mogelijk met dit centrum samenwerken, om 

op die manier eindelijk van het (moderne) idee af te raken dat ze alles zou moeten aankunnen en 

dat überhaupt alles juridisch te regelen zou zijn. Maar vanuit haar sociaal contract-beginsel kan 

zij het zich dan weer niet veroorloven die samenwerking juridisch ongeregeld te laten en ziet ze 

zich ook hier weer gedwongen alles - en dus ook de 'zelftransgressie' waartoe ze hier wordt 

uitgenodigd - onder haar legale vleugels te nemen. Het vertrouwen van zo'n 'centrum' stelt een 

modern wetsverstaan steeds weer voor de harde keuze: ofwel dit vertrouwen te verwerpen, ofwel 

zich opnieuw en radicaal over zijn eigen premissen te bezinnen. 

 Ook op zuiver ethisch vlak stelt dit centrum onze moderne morele gevoeligheid voor een 

dilemma: enerzijds is het een onmiskenbaar pluspunt in de incestpleger nog een mens te 

erkennen en hem zo een kans te geven opnieuw met zijn inherente bron van goedheid, zijn 

'geweten', aan te knopen. Anderzijds doet het contact met zo'n onverwacht massaal incestpro-

bleem ons geloof in het 'geweten' van de mens wankelen, en confronteert het ons met de vraag of 

de mens wel fundamenteel zo humaan is als het moderne zelfverstaan ons voorhoudt. Een 

ethisch verzet tegen het Vertrouwensartscentrum wordt onder meer door een angst voor dit 

inhumanum gemotiveerd: men huivert bij de gedachte dat iets onmenselijks de ultieme grond - 

en dus de afgrond - van de mens zou uitmaken. Nu de moderne ethische gevoeligheid haar 

hoogtepunt heeft bereikt en alle problemen 'menselijk' denkt te kunnen aanpakken, ziet het er 

naar uit dat ze dreigt om te slaan in een flirt met de meest immorele gruwel. 

 De wet, die - juridisch en ethisch - alles onder haar vleugels heeft en daarom doorgaat voor de 

instantie die elk conflict ten goede weet te keren, wordt hier geconfronteerd met haar eindigheid, 

dit is met een tekort dat precies ontstaat op het moment dat ze effectief in staat zou zijn alles te 

kunnen regelen. De wet zou immers het incestprobleem effectief volledig juridisch kunnen 

aanpakken door bijvoorbeeld elke dader daadwerkelijk te vervolgen, maar ze heeft de (terechte) 

reflex daarvoor terug te schrikken omdat ze (bewust of niet) vreest een systeem in het leven te 

roepen dat mogelijkerwijs afstevent op een pure repressie. Zij ziet in dat het oppakken van iedere 

rechtspersoon die één van haar meest fundamentele regels (in casu het verbod op incest) over-

treedt, niet zonder meer samenvalt met de oplossing voor het probleem dat in die wetsovertre-

ding een schuilplaats heeft gevonden.  



 

3.2. Waar wet en overtreding elkaar niet uitsluiten 
 

Precies voor dit laatste kan de moderne wet niet langer blind blijven: in de wetsovertreding kan 

inderdaad een problematiek schuilgaan die niet door een wet is op te lossen en die daarom aan 

haar greep ontsnapt. Het is trouwens om die reden dat ze, van bij haar ontstaan reeds, de hulp van 

een medische macht heeft moeten inroepen.  

 Maar wat die wet niet - of nog maar half - inziet, is dat het probleem dat mogelijkerwijze in 

die wetsovertreding schuilgaat en aan haar greep ontsnapt, alles met haarzelf en zelfs met haar 

behoud kan te maken hebben. Waar de wet met de voeten getreden wordt, is het niet in alle 

gevallen zo dat iemand die wet achter zich wil laten of haar verder voor onbestaand wil houden. 

Het is immers niet per definitie uitgesloten dat hij zich, in zijn overtreding, toch nog op een 

'positieve' manier tegenover de wet wil blijven verhouden en dat zijn overtreding niet zozeer een 

radicale breuk met de wet is, als wel een manier om ermee te 'spelen' - in een spel waarbij elke 

transgressie tegelijk een affirmatie van de wet inhoudt.  

 Zowel vanuit ethisch als vanuit juridisch standpunt, botst de 'moderne' wet tegen haar eigen 

grenzen aan waar de verhouding tussen wet en transgressie niet meer - eenvoudig - kan gedacht 

worden als twee elkaar uitsluitende grootheden, maar waar van beide moet worden gezegd dat ze 

(op een complexe, zij het onbewuste manier) bij elkaar in dienst zijn getreden. In dit geval stuurt 

de wet, ondanks de letter van haar imperatief, zelf aan op een overtreding en wordt die 

transgressie een ritueel waarin die wet haar consistentie en haar almacht kan bewijzen.   

 Het spel dat in dit geval met de wet wordt gespeeld, gaat dan ook uit van een 'vertrouwen' in 

de wet dat niet meer te reduceren is tot het gangbaar soort vertrouwen waarin een sociaal 

contract zich gegrond wist. Het is niet meer het vertrouwen van iemand die er zich borg voor 

stelt de wet na te leven en dat daarom in wezen op een zelfvertrouwen neerkomt; het is veeleer 

een vertrouwen dat iemand stelt in iets vreemds (d.i. zowel in de wet als in de transgressie 

ervan), precies omdat hij geen oorspronkelijk vertrouwen in zichzelf kan stellen. Zowel in de 

wetsgetrouwheid als in de wetsovertreding levert de mens zich in dit geval aan iets 'anders' over 

omdat hij geen basis weet te vinden in zichzelf, exacter: omdat überhaupt zoiets als een 'zichzelf' 

geen voldoende basis weet te bieden; en nog exacter: omdat zoiets als een in zichzelf gegrond 

(en daarom te vertrouwen) subject in feite niet bestaat.  

 Dit laatste soort vertrouwen beschouwt de mens dus niet meer - naar het moderne, 

cartesiaanse uitgangspunt - als een in zichzelf gefundeerd subject. Integendeel: de mens moet 

zo'n auto-positioneel fundament ontberen en wordt er daarom - noodzakelijk en noodlottig, zoals 

zal blijken - toe gedwongen zijn vertrouwen in iets anders te stellen, meer bepaald in een wet die 

hij evenwel nooit ten volle tot de zijne zal kunnen maken en die hem daarom altijd als door een 

'ander' zal worden opgelegd. Omdat hij zich de wet die zijn leven regelt en fundeert, nooit 

volledig zal kunnen toeëigenen, zal ook zijn vertrouwen niet zonder meer met die wetsgetrouw-

heid samenvallen en op die manier door een eventuele wetstransgressie niet weggewist worden. 

Omdat de wet waaraan hij zich noodzakelijk moet toevertrouwen, zijn vertrouwen dus niet 

exhaustief weet te bevredigen, zal de mens geneigd zijn de grenzen die de wet stelt, te buiten te 



gaan; hoe onherroepelijk vergeefs die transgressie-beweging ook zal blijken, het vertrouwen dat 

erin aan het werk is, zal er niet beslissend door worden geschaad.  

 Het is op dit soort vertrouwen dat een vertrouwensartscentrum beroep doet en dat het in staat 

stelt op een ernstige, ethische manier 'vertrouwen' te schenken aan iemand die het incestverbod 

met de voeten heeft getreden. Dit vertrouwen situeert zich niet langer (zoals bij de sociaal 

contracttheorie) in het auto-positionele fundament van mens en wet, maar in een eigenaardige 

'perverse' afstand ertegenover, dit is in de 'ruimte' die vrijkomt omdat noch de mens noch de wet 

met zichzelf samenvallen, evenmin als de mens en de wet, waarop hij noodzakelijk-noodlottig 

moet vertrouwen, restloos met elkaar zouden samenvallen.  

 Het vertrouwen dat in het Vertrouwensartscentrum beoefend wordt, veronderstelt dus - dit is 

onze stelling - niet langer een humanistisch als wel een 'tragisch' mensbeeld. Omdat de mens 

geen grond vindt in 'zichzelf', is hij noodzakelijk op (het vertrouwen in) een wet aangewezen, 

maar het is zijn tragisch noodlot niet zonder meer met die wet die hem een bestaan schenkt 

samen te vallen. Het dramatische van dit post-cartesiaanse 'subject' ligt dus hierin dat de mens 

enerzijds de wet fundamenteel nodig heeft en buiten die verhouding tot de wet eenvoudigweg 

niet zou bestaan, maar dat hij anderzijds - eigenaardig genoeg - niet zonder meer tot die 

verhouding is te herleiden: die verhouding wordt doorspookt door een tendens die deze 

levensnoodzakelijke wet, desnoods dodelijk, te buiten gaat. Anders uitgedrukt: de mens is aan de 

wet die zijn leven regelt en fundeert, driftmatig gebonden, maar deze door een lustprincipe 

geregeerde driftmatigheid wordt doorkruist door een principe jenseits van het lustbeginsel: het 

doodsprincipe. Of nog anders geformuleerd: om zich als lustwezen een bestaan te verzekeren 

kan de mens niet anders dan zich aan een wet vastklampen, maar desondanks heeft hij ten 

aanzien van die wet toch nog een zekere ruimte, al is die dan ook niets anders dan de ruimte van 

zijn eigen dood. 

 

3.3. Incest en verlangen 
 

Om de problematische plaats die de wet binnen het menselijk psychisme inneemt, in het vizier te 

krijgen, zullen we er dus niet onderuit kunnen – zo mag onderhand duidelijk zijn geworden – op 

een aantal freudiaanse en lacaniaanse denkschemata beroep te doen. Als geen ander cirkelt dit 

denken trouwens rondom de problematische verhouding tussen het menselijk subject en zijn wet, 

en dit precies omdat het de grenzen van de 'moderne', cartesiaanse wetenschappelijkheid aan 

kritiek heeft weten te onderwerpen en van daaruit tot een grondige herformulering is kunnen 

komen van wat überhaupt denken, weten en mens-zijn is.  

 Dit psychoanalytische instrumentarium moet ons dan ook in staat stellen het verlangen van 

een incestpleger scherper in kaart te brengen. Pas van daaruit - zo zal blijken - wordt het 

mogelijk te peilen naar de ethische dimensie van een houding die ruimte en vertrouwen schenkt 

aan zo'n pervert.  

 We zullen het inderdaad over het verlangen van een 'pervert' moeten hebben en niet over een 

'incestueus verlangen' zonder meer. Vanuit psychoanalytisch standpunt is trouwens elk verlangen 

onbewust 'incestueus', en dit omdat het verlangen zowel zijn structuur als zijn bestaansgrond 



ontleent aan een incestverbod. Waar de mens als lustwezen driftmatig op uit is, is in die zin 

'incestueus' dat hij in laatste instantie opnieuw één wil worden met een onmiddellijk bevredi-

gende moederinstantie. Omdat het lustwezen 'mens' evenwel ook een subject is, kent die 

driftmatige lustbeleving bij hem niet langer een eenvoudige en onmiddellijke, maar een (oedi-

paal) complexe structuur. Als 'subject' is hij pas kunnen ontstaan door radicaal van die moederin-

stantie gescheiden ('gecastreerd') te worden. Vandaar het wezenlijk 'gespleten' karakter van het 

menselijke subject: het is er slechts in de mate het onherroepelijk is afgescheiden van datgene 

waar zijn verlangen uiteindelijk op uit is. In dit opzicht verlangt de mens altijd naar alles - ook 

naar zichzelf - en is hij zelfs zonder meer dit verlangen. Precies als verlangen kan de mens dan 

ook inderdaad nooit reëel met wat dan ook - ook niet met zichzelf - samenvallen. Hij mag dan 

'oorspronkelijk' een incestueus driftwezen zijn, als subject (d.i. als verlangen) kan hij slechts 

bestaan dankzij een radicaal verbod op die incestueuze bevrediging. Een reële bevrediging van 

zijn incestueuze verlangen zou er voor de mens immers op neerkomen dat zijn subject-statuut 

wordt opgeheven, wat concreet enkel zijn reële dood kan betekenen. 

 In psychoanalytisch perspectief moet het verlangen van een incestpleger dus niet als 

incestueus maar wel als pervers worden beschreven. Dit betekent echter dat - binnen diezelfde 

logica - een incestueus gedrag niet als dusdanig pervers is: mogelijkerwijs komt het zelfs tot 

daadwerkelijke incest zonder dat daar iets pervers of misdadigs is op aan te merken. Wanneer 

bijvoorbeeld vader en dochter seksueel met elkaar omgaan zonder dat één van beide daartoe 

wordt gedwongen, is er - psychoanalytisch gesproken - geen perversie in het spel en zelfs geen 

incest - of exacter: niet méér incest dan bij een normale seksuele relatie. Want hierin ligt nu juist 

een decisief aspect van de psychoanalytische kijk op die zaken: er is in het verlangen niet alleen 

een incestverbod in het spel maar ook een overtreding van dit verbod, dit laatste meer bepaald 

waar het verlangen in een genieten uitmondt. Terwijl elk verlangen wordt geconstitueerd door 

het incestverbod, moet elk (al of niet seksueel) genieten structureel worden beschouwd als een 

overtreding daarvan, dus als 'incestueus', maar daarom ook tegelijk - wat even essentieel is - als 

een 'gerateerde', mislukte transgressie van de wet. 

 De ervaring van het genieten vertoont immers de eigenaardige trek dat het subject er, op het 

eigenste moment van het genot, nooit echt (bewust) bij aanwezig is. Het subject ervaart die 

beleving zó bevredigend en overweldigend, het gaat er zó in op, dat het er als (zelfstandig, 

bewust) subject in lijkt te verdwijnen. Het kan wel uitzien naar of terugblikken op een genot, 

maar het kan er, op het moment zelf dat het geniet, niet bewust, alert en in volle zelfaan-

wezigheid van genieten. Hoe het emotioneel verder ook mag aanvoelen, structureel dient het 

genieten inderdaad als een verdwijnen van het subject te worden gedacht: aangezien het subject 

verlangen is, gaat een bevrediging - dit is een 'uitblussen' - van dit verlangen, noodzakelijk 

gepaard met een uitblussen en verdwijnen van het subject zelf. Het subject is de wet te buiten 

gegaan en heeft zodoende de grenzen van de enige plaats waarbinnen het zich een bestaan kon 

opbouwen, overschreden: het kan dan ook niet anders dan, in die incestueus genietende 

transgressie, even ophouden te bestaan.  

 Inderdaad slechts ‘even’ en, strikt genomen, zelfs niet eens dit. Het moment waarop het 

subject eindelijk eens af is van het verlangen waardoor het voortdurend zo op stang wordt 



gejaagd, het moment dus waarop het geheel in de bevrediging van zijn verlangen kan opgaan, dit 

moment van verdwijnen en van genot mislukt noodzakelijk. Als verlangen leeft de mens immers 

niet in een 'reële' maar in een 'symbolische' orde, dit wil zeggen in een orde waarin hij, in alles 

wat hij verlangt, tegelijk en blijvend steeds weer naar iets anders verlangt, en in laatste instantie 

naar iets dat radicaal uit die orde is buitengesloten en (wat op hetzelfde neerkomt) onder een 

absoluut (incest)verbod staat. Structureel betekent het genieten voor het subject een uittreden uit 

de symbolische orde en dus een transgressie van de wet waarbinnen het 'zichzelf' te zijn heeft. 

Het beleeft evenwel die uittreding uit de symbolische orde op geen andere dan op een symboli-

sche manier: ook in de stap die het buiten de wet zet, grijpt het weer naast datgene wat het 

'eigenlijk' verlangt; ook daar weer grijpt het naar iets symbolisch of fantasmatisch dat, op het 

moment het aan zijn verlangen tegemoetkomt, al naar iets anders verwijst en op die manier dit 

verlangen (en zo ook het subject dat dit verlangen is) levend houdt.  

 Het is duidelijk dat wet en transgressie elkaar hier niet langer eenvoudigweg uitsluiten, zoals 

een sociaal contracttheorie ons voorhield. Niet dat ze voortaan in elkaar zouden opgaan of 

verwisselbaar zouden zijn; integendeel, hun wederzijdse verhouding dient nog complexer en 

subtieler gedacht te worden. In zeker opzicht sluiten ze elkaar hier zelfs sterker uit dan een 

sociaal contracttheorie veronderstelde. Volgens die laatstgenoemde doctrine is er immers - 

theoretisch althans - nog een plaats buiten de wet mogelijk. Het subject wordt er verondersteld 

eerst en vooral in alle vrijheid op eigen benen te kunnen staan, om zich pas in tweede instantie 

(contractueel) aan de samenleving toe te vertrouwen. De tol die van de mens zal worden geëist 

wanneer hij de wet te buiten gaat en uit het samenlevingsverband stapt, is in principe niet on-

draaglijk aangezien dit neerkomt op een terugkeer naar een toestand van (sociaal) ongebonden 

vrijheid. Vanuit psychoanalytisch standpunt daarentegen is het subject van meetaf aan en 

onherroepelijk op de wet aangewezen, een wet die overigens altijd die van de 'andere' en dus een 

sociale wet is. Buiten die wet is er voor het subject eenvoudigweg niets. Zijn bestaan valt 

principieel samen met een wet die hem zegt wat hij te zijn heeft en zelfs dat hij überhaupt te zijn 

heeft - een zijnsopdracht die hij overigens nooit als vervuld zal kunnen beschouwen en waaraan 

hij dan ook tot aan zijn dood in gehoorzaamheid gekluisterd zal blijven. 

 Dit houdt evenwel in dat deze wet, die van de 'andere' afkomstig is, van het subject steeds 

weer opnieuw iets 'anders' zal eisen. De wetsorde, waarbinnen het subject zich te zijn heeft, is 

tegelijk een louter exterieure orde, een orde die het verlangende subject steeds weer buiten 

zichzelf jaagt. In dit opzicht is de driftmatige eis die in laatste instantie (onbewust) achter een 

wetsgetrouwheid schuilgaat wel degelijk transgressief, excessief van structuur: het 'zichzelf' dat 

het subject te zijn heeft, dient het steeds te veroveren als iets dat het structureel te buiten gaat. 

Trouw zijn aan de wet en aan zichzelf betekent daarom in zekere zin voortdurend ook zichzelf  

en de wet 'ontrouw' zijn. De imperatief die mij aan mijzelf bindt, verplicht mij tegelijk mijzelf 

telkens weer te ontbinden. 

 Die verborgen ultieme 'ontrouw' die in een wetsgetrouwheid schuilgaat, moet evenwel nog 

radicaler worden gedacht. Het is het subject immers al evenmin gegeven om zijn wet dan toch 

tenminste trouw te kunnen zijn door voortdurend die eis tot transgressie (en tot 'ontrouw') in te 

willigen. De wet is immers niet teleologisch gestructureerd en kent dus geen inherent 'doel' 



waarheen hij de mens zou leiden (en dat er desnoods in bestaat haar onophoudelijk ontrouw te 

zijn). Wat de wet (inhoudelijk) aan het subject ook mag vragen, zij eist in laatste instantie 

formeel van het subject ook haarzelf als dusdanig te buiten te gaan en daarom dus zichzelf (als 

subject) op te geven. De imperatief die mij aan mijzelf bindt, eist in laatste instantie van mij dat 

ik mij definitief ontbind. Anders uitgedrukt: wat het subject, binnen de wetsorde waarin het 

zichzelf te zijn heeft, op het meest fundamentele niveau voortdrijft, is een doodsdrift.  

 Omdat het subject zich echter niet in een reële orde beweegt, betekent dit ultieme gehoor dat 

men aan de wet kan geven, niet de dood maar wel (wat Lacan noemt) de "jouissance", het genie-

ten, waarbij de wet slechts symbolisch of fantasmatisch (en dus niet echt, niet reëel) wordt over-

schreden. Dit genieten is dan ook niet de ultieme vervulling van de wet, evenmin de ultieme 

transgressie van de wet, maar een transgressie die wezenlijk faalt, helemaal nergens aankomt en 

de mens ontgoochelt in het ultieme dat ze hem beloofde. Die transgressieve greep naar wat aan 

gene zijde van de wet ligt en die aan haar meest verborgen imperatief (namelijk die tot ultieme 

ontrouw) tegemoetkwam, ook die 'hoogste en laatste' sprong grijpt al evenzeer naast de kwestie 

en blijft dus binnen dit oneindig verglijdende veld van andersheid (de symbolische wetsorde) 

steken.  

 Dat de mens niet in staat is aan de eisen van de transgressieve wet die hem gebiedt te voldoen, 

heeft dan toch voor positief gevolg dat het subject, ondanks  - en in - zijn genietende grens-

overschrijding, tenminste in leven blijft. De tol voor dit leven is evenwel - zoals Freud het noemt 

- een niet weg te werken 'quantum onbehagen', dat ongeneeslijk op de talige huid van het subject 

blijft kleven. Het zal gedoemd zijn om zich ten aanzien van de wet waardoor het zich moet laten 

gezeggen, blijvend 'schuldig' te weten. Het zal er vrede moeten mee nemen dat het zich met zijn 

tekortschieten ten aanzien van die wet - en zo ook ten aanzien van zichzelf - nooit ten volle zal 

kunnen verzoenen. Het zal dus tevreden moeten zijn met een genot waarvan het nooit ten volle 

(reëel) zal kunnen genieten. De mens zal zich - met andere woorden - als gespleten, eindig 

subject moeten verzoenen met het onverzoenbaar tragische van het castratieve trauma dat hem 

zowel draagt als parten blijft spelen. 

 Wanneer het verlangen een perverse weg opgaat om zich te realiseren, wanneer het zich 

bijvoorbeeld aan incestueuze praktijken vergrijpt om gehoor te geven aan die transgressieve wet 

die het constitueert, dan zal (ondanks alles) de inzet van dit libidinaal drama een dergelijke 

verzoening met het onverzoenlijke zijn.  

 

3.4. Het sadistische verlangen 
 

Zonder elke incestpleger op die manier met een sadist te willen vereenzelvigen, nemen we hier 

toch zo iemand als uitgangspunt. Zoals reeds eerder aangegeven kan een psychoanalytische 

analyse van de incestpleger het immers enkel over een perverse incesthouding hebben en juist 

het sadisme vertoont een structuur die het eigene van de perversie het helderst in het daglicht 

stelt. Overigens is ook dit sadisme een veel voorkomende component in elke perverse incestver-

houding, al was het maar omdat het object van incestueus verlangen er hier ontegensprekelijk 

ook het slachtoffer van is. Een structurele analyse van het sadisme zal daarbij aan het licht 



kunnen brengen welk 'spel' de pervert met wet en transgressie speelt. Pas wanneer we ons in dit 

'spel met de wet' een inzicht hebben verworven, kunnen we de ethische dimensie nagaan van de 

verschillende posities die een hulpverlener daarin kan innemen. Aangezien de hulpverlener in de 

ogen van de incestpleger steeds op een of andere manier de plaats van de wet inneemt, ligt het 

voor de hand dat de pervert ook met hem een 'spel' zal spelen. De ethische waarde van zijn 

ingreep zal dus afhankelijk zijn van de manier waarop hij op dit 'spel' inspeelt.  

 Dat incestplegers een raar spel spelen met de wet, kan men reeds vermoeden wanneer men 

bedenkt dat het - macaber genoeg - ook (en niet eens zo zelden) mensen betreft die, meer dan 

anderen, getuigen van een sterk wetsbesef en die er in bepaalde gevallen zelfs beroepshalve - als 

rechter bijvoorbeeld - mee begaan zijn. Wat hen tot perversiteiten doet overgaan - zo zal in wat 

volgt worden aangetoond - heeft iets te maken met de manier waarop ze zich libidinaal 

positioneren ten aanzien van de wet, een wet die ook altijd die van hun verlangen is.  

 Wat een mens van de wet kan verlangen, is niets minder dan alles. Zoals uit wat voorafging 

mocht blijken, heeft de mens immers geen andere keus: hij kan zich binnen de wet (d.i. binnen 

de symbolische orde) realiseren of hij kan zich in het geheel niet realiseren. Het lijkt wel 'alles of 

niets', 'de wet of de dood'. En toch - zo bleek evenzeer - is 'alles' hier ook weer niet zonder meer 

alles. De wet mag dan de enige ruimte zijn waarin de mens kan leven, het is de mens ook gegund 

- symbolisch tenminste - buiten dit alles en buiten die wet te treden en (wetteloos, 'incestueus') te 

genieten. Meer nog: waarop die alles overheersende wet het subject in laatste instantie doet 

afstevenen, is juist dit eigenaardige 'niets' van het genieten, dat zich - zij het (gelukkig) nooit 

reëel - aan alles weet te onttrekken.  

 Het is aan die laatste, donkere en ultieme imperatief van de wet dat het sadistisch subject zo 

nauwgezet mogelijk gehoor wil geven. Een sadist zal - eigenaardig genoeg - in zeker opzicht 

blijken te gehoorzaam te zijn aan de wet, hij zal in die gehoorzaamheid 'het onderste uit de kan 

willen halen' en daardoor, zonder het goed te beseffen, de ander en zichzelf in de vernieling 

werken; exacter (en pas daarin bestaat het wrede van zijn sadisme): hij zal in naam van die wet 

deze vernieling nooit tot een 'goed' einde kunnen brengen en ze daarom zo lang en zo repetitief 

mogelijk moeten aanhouden.  

 Dat ondanks de schijn van het tegendeel ook het sadistische subject gehoorzaam is aan de 

wet, mag reeds duidelijk zijn. Zoals iedereen is ook de sadist één en al verlangen dat door een 

'castratieve' wet(matigheid) is gestructureerd: het verlangen dat hij is, valt meer bepaald samen 

met een gehoorzaamheid aan een imperatief waaraan het nooit volledig zal kunnen voldoen. Ook 

hij zal nooit ophouden gehoor te geven aan het gebod dat hem doet verlangen (zichzelf) te zijn.  

 Maar hoe kan nu een sadist daaraan te gehoorzaam zijn? Een voorlopig en wellicht nog wat 

raadselachtig antwoord kan luiden: precies door volledig en restloos met die wet te willen 

samenvallen; door die wet niet meer te beleven vanuit het (castratieve) 'tekort' waarvoor die wet 

staat, maar vanuit het fantasme dat die wet volmaakt zou zijn.  

 Een 'normaal' (d.i. neurotisch) subject beleeft de wet inderdaad vanuit het tekort waarvoor zij 

staat. Die wet is voor het menselijk lustwezen immers in de grond enkel een redmiddel waardoor 

het de kans krijgt zijn castratie-trauma te overleven. Waar dit lustwezen voordien onmiddellijk 

bij de moederinstantie alle bevrediging vond, is het na de definitieve (castratieve) scheiding van 



die instantie aangewezen op (de wet van) een symbolische orde, waarin het zich (niet langer als 

onmiddellijke lust maar) als 'verlangen' te realiseren heeft; een verlangen dat nooit bij zijn 

ultieme bevrediging aankomt en daarom wezenlijk in al zijn uitingen door een tekort getekend 

blijft. Naast het feit dat dit verlangen voor het subject nooit zijn wetskarakter verliest, 

manifesteert dit tekort zich bij uitstek op het moment dat het verlangen zich volledig bevredigd 

waant, in zijn 'jouissance' dus. Het tekort dat het verlangen voortjoeg, wordt in het genieten niet 

teniet gedaan, maar blijkt hardnekkig stand te houden en doet veeleer, omgekeerd, van zijn kant 

dit genieten teniet. Het pijnlijk onvervulde aspect van het genot confronteert de mens dus met het 

tekort van zijn verlangen, een tekort dat daarenboven ook de strengste gehoorzaamheid aan de 

wet van dit verlangen niet vermag op te heffen. Het genot kan de mens dus enkel illusoir troosten 

voor het feit dat de belofte die de wet hem voorhield, niet blijkt uit te komen. Genieten zit er 

voor de mens enkel in wanneer hij zich heeft verzoend met het tekort van zijn verlangen en met 

dat van zijn genieten zelf. Zo ook zal zijn gehoorzaamheid aan de wet (van het verlangen) er zich 

moeten mee verzoenen er nooit aan voldaan te hebben, tenzij in het illusoire moment dat het 

genietend de wet te buiten is gegaan. In dit falende genieten is het de mens dus gegeven de 

eindigheid van zijn gehoorzaamheid aan de wet te beleven. 

 Het perverte, sadistische subject zal zich met dit fundamenteel tekort nu net niet weten te 

verzoenen; het zal zijn verlangen in allerlei bochten wringen om elke confrontatie ermee uit de 

weg te gaan.  

 Zo zal de sadist dit tekort uit de weg gaan door zijn gehoorzaamheid aan de wet ten einde te 

willen gaan. Hij zal dermate met de wet willen samenvallen dat die wet hem niet meer gebiedt, 

omdat hij zich haar restloos heeft toegeëigend of er zelf volledig in is opgegaan. De pervert zal 

de wet niet meer beleven als een instantie die hem van buitenaf gebiedt; hij zal zich daarentegen 

volkomen in de wet opgenomen voelen en denken daar een bijdrage te kunnen leveren aan de 

manier waarop de wet van haar volmaaktheid geniet.  

 Het is dan ook vanuit het fantasme van een volmaakte wet dat de sadist gepreoccupeerd is 

door het genot. Ofwel zal zijn wet elke vorm van genot uitsluiten ofwel het genot juist als 

universeel gebod voorschrijven: in beide gevallen echter zal het tekort waar dit genot naar 

verwijst, voor opgeheven zijn verklaard; in beide gevallen wordt het verschil tussen wet en genot 

geloochend en op die manier de (wets)orde waarin het subject zich te realiseren heeft, voor 

oneindig en volmaakt gehouden.  

 Zo zullen de helden uit Sades romans het genieten tot moreel maxime verheffen en zich voor 

uitvoerders van de volmaakte natuurwet houden, terwijl ze op die manier juist elk genieten, d.i. 

elke eindige en falende transgressie van de wet, uitbannen. Door de transgressie (die een 

voorwaarde voor het genieten is) tot wet te verheffen maken ze elke transgressie en dus elk genot 

volstrekt onmogelijk. Die helden maken het ons dan ook meteen duidelijk wat het effect is van 

het fantasme van zo'n volmaakte, haar eigen transgressie insluitende wet. Die volmaakte wet van 

het genot vindt immers niet in henzelf haar genietend subject, maar enkel en alleen in die wet 

zelf, - een wet die hen daardoor, nog harder dan in een normale (neurotische) situatie, van 

buitenaf gebiedt en aan wiens gebod zij nooit voldoende tegemoet zullen kunnen komen, ook 

niet wanneer ze aan het eind van hun sadistische orgieën er zelf aan ten onder zullen gaan.  



 Paradoxaal genoeg zijn het dus niet de sadisten die genieten: zij zijn slechts instrumenten in 

dienst van de wet. Het is alleen de wet die hier geniet, zoals het ook alleen aan haar is dat de 

sadisten hun slachtoffers - en uiteindelijk ook zichzelf - opofferen. Om het fantasme van hun 

volmaakte wet kracht bij te zetten, loochenen ze immers elk tekort dat ze toch nog in die wet 

zouden ontwaren (en dat ze inderdaad voortdurend kunnen ontwaren, juist omdat hun wet haar 

wetskarakter niet verliest). De typische manier nu waarop sadisten dit tekort loochenen, bestaat 

erin het op hun slachtoffers over te dragen. Zij negeren het castratieve tekort dat hun verlangen 

structureert, door het als het ware letterlijk in te schrijven op de huid van hun slachtoffers. Hun 

eigen 'zijnspijn' wordt overgeheveld in de pijn die ze anderen aandoen, en ook daar - macaber 

reëel - geloochend. Het is er hen immers niet zozeer om te doen zonder meer terreur op zich te 

zaaien, als wel in die uitgezaaide pijn het bewijs te zien dat ze hier geen enkele grens hebben 

overschreden, dat er dus (aan de wet van het genot die ze gehoorzamen) geen grenzen, geen 

limieten zijn. Vandaar dat in Sades fantasma's de lichamen van de slachtoffers, ondanks de meest 

horribele folteringen, steeds even 'fris en aantrekkelijk' blijven. Door hun 'sublieme' schoonheid 

ontkennen die lichamen, in de ogen van de sadisten, de castratieve zijnspijn die zij er zelf 

onophoudelijk weer inkerven. 

 Een sadist wil dus 'reëel' genieten, maar aangezien dit soort genot alleen de dood van het 

subject kan betekenen, moet hij dit dodelijk genot aan anderen toedienen, niet om ze zonder 

meer te doden, maar om daar bewezen te zien dat zoiets als 'reëel' genot 'echt' kan en niet 

gedoemd is te falen of uit te monden in de dood. Vandaar dat ze niet zozeer willen doden als wel 

blijven doden: ze willen hun slachtoffers voortdurend en telkens opnieuw folteren, ze willen ze 

als het ware in eeuwigdurende en steeds hevigere doodskramp vasthouden om juist daar te 

kunnen voelen dat er geen dood, geen pijn, geen grens is aan (de wet van) het genot. Ze moeten 

onophoudelijk blijven pijnigen om voor zichzelf aan te tonen dat er in feite geen pijn is, dat het 

verlangen (en diens wet) niet de zijnspijn van de symbolische castratie kent. De perverse 

inscripties die de sadisten in de ziel en het lichaam van hun slachtoffers inbranden, moeten hun 

fantasma kracht bijzetten dat er geen verschil is tussen wet en genot, dat - met andere woorden - 

de wet zichzelf kan overschrijden zonder zichzelf te verliezen; het zijn inscripties die hen laten 

zien dat niets de genietende wet nog teniet kan doen en dat deze dus een absolute volmaaktheid 

heeft bereikt.  

 Dezelfde sadistisch libidinale logica is ook aan het werk waar men in naam van de wet kost 

wat kost elk genieten de kop wil indrukken. Ook daar kan de volmaakte wetsorde die men wil 

installeren slechts een fantasma zijn, waarvan de reële effecten geheel anders dan verwacht 

zullen uitdraaien. Waar men denkt elke vorm van genietende wetstransgressie te kunnen 

wegwerken om op die manier de wet volmaakt te realiseren, zal die vermeende volmaaktheid 

zich toch enkel als een 'genieten' kunnen uiten, een genieten dat evenwel alleen aan de wet zelf 

zal kunnen worden toegeschreven en waarvan de onderdanen van die wet het slachtoffer zullen 

zijn. Het tekort dat die wet hoe dan ook in zich draagt, zal zich niet enkel uiten in het idealisme 

waarop zij voor haar realisatie beroep doet en waardoor zij haar volmaaktheid tot in het oneindi-

ge voor zich uit kan schuiven; die wet zal daarbij als het ware ook voortdurend haar eigen tekort 

zelf produceren. Voortdurend zal zij mensen weten te vinden die niet met haar ideale orde in 



overeenstemming zijn - mensen die deze orde daarom in het gedrang brengen en er dus uit 

moeten worden verwijderd. Zo zal een totalitair politiek systeem, in de wet waarnaar het zich 

richt, elke vorm van tekort afwezig weten, terwijl het in feite dit constitutief tekort alleen maar 

loochent, onder meer door het op de 'vijanden' van het systeem af te schuiven. Waar zo'n systeem 

die 'vijanden van het volk' naar zijn wet gaat veroordelen en in kampen opsluiten, blijkt die wet 

onderhuids gedreven door een obscene eis tot genieten: het systeem denkt (bewust) dat het bij 

elke liquidatie van een vijand dichter bij de realisering van zijn ideaal komt, terwijl het 

(onbewust) die vijanden in feite zelf heeft geproduceerd om dit ideaal van zich af te kunnen 

wenden en dus het tekort geïnstalleerd te houden. Ook hier loochent het systeem zijn eigen tekort 

door het letterlijk en sadistisch in te schrijven op de lichamen van haar slachtoffers. Precies waar 

het deze zogenaamde 'vijanden van het volk' allerlei vormen van genot (transgressie van de 

sociale wet) aanwrijft, is dit systeem - in het sadisme dat het op hen uitoefent - zelf aan het genie-

ten en daardoor op een perverse wijze bezig zijn tekort - al loochenend - te handhaven.  

 

3.5. Het sadisme van een incestpleger 
 

Op een of andere manier gaat in het verlangen van een incestpleger ook altijd die perverse, 

sadistische logica schuil. Wat hem bindt aan zijn slachtoffer is niet zozeer het fantastische genot 

dat hij er (eventueel) effectief aan heeft beleefd, evenmin (wat bij een normaal neurotische 

verhouding het geval zou zijn) het falen van dit genot, maar specifiek de loochening van dit 

falen. Wat hem voortdurend weer naar zijn slachtoffer drijft, is de kans die hij er meent te krijgen 

het falen van zijn genot ontkend te zien; een ontkenning die overigens onophoudelijk zal misluk-

ken en daarom even onophoudelijk op de ander, in casu het slachtoffer, zal worden afgeschoven.  

 Waarom voelt een pervers verlangen er zich toe aangetrokken het incestverbod te tarten? 

Zoals elk verlangend subject lijkt de pervert daarin op het eerste gezicht eenvoudigweg genot te 

zoeken, aangezien genot structureel samenvalt met een - weliswaar symbolische - overschrijding 

van het incestverbod. Het eigene van de pervert is evenwel dat hij, in zijn fascinatie voor het 

genot, nu juist het symbolisch statuut ervan gaat tarten of - exacter - ontkennen. Hij zoekt zoiets 

als een reële incestsituatie op, precies omdat hij de overtreding van het incestverbod, dit is het 

genieten, niet meer symbolisch of illusoir maar reëel wil beleven. De fascinatie en vertedering 

voor het object van zijn 'incestueus' verlangen betreft dan ook vaak een reëel genieten dat hij er 

(fantasmatisch) aan toeschrijft. Aangetrokken tot dit 'echte' zuivere genieten van dat jonge kind 

van hem, zal hij evenwel dit genot ook willen capteren en pijnlijk ervaren dat hij juist bij dit 

onschuldig genieten, dat hem zo teder aankijkt en waar hij zo van houdt, niet kan geraken. In 

plaats van zijn onvermogen om bij het genot van een ander te komen als het onvermijdelijk 

tekort van zijn eigen verlangen te ervaren, gaat hij dit tekort toeschrijven aan de ander. Het 

onschuldig genietend kind, dat hem zo heeft vertederd, wordt plots een 'schuldig' iemand die 

hem een genot onthoudt waarop hij recht meent te hebben.  

 Op dit moment heeft het sadisme zijn fataal scenario reeds in gang gezet. Omdat de man in 

kwestie het essentieel vluchtige en illusoire van zijn eigen genot (bv. van de tederheid met zijn 

kind) niet kan verdragen en er echt wil van genieten (en dus echt teder wil zijn), zal hij aan de 



ander een reëel genieten toeschrijven, dat hij in zijn verlangen naar genot ook daar reëel kan 

gaan zoeken. En ook waar hij (uiteraard) mislukt in het capteren van dit genot, treft hij in de 

ander een reële basis aan om er zijn ergste verwijten en grofste lichamelijke beledigingen aan 

kwijt te kunnen. En dit terwijl hij niets anders doet dan het tekort van zijn eigen verlangen (dat 

zich onder meer uit in het vergeefse van zijn genietingen) letterlijk op de huid van de ander 

inkerven, om daarin gemanifesteerd te zien dat de wet van zijn verlangen volmaakt is en door 

geen tekort (geen grenzen, geen incestverbod) is getekend. Vandaar dat het binnen die libidinale 

logica lang niet zo contradictorisch is dat de incestpleger zelf zijn eigen slachtoffer met een 

strenge zedepreek verrast. De vermeende volmaaktheid van zijn wet is juist de inzet (en hier ook 

het instrument) van zijn foltering. 

 Wat het verlangen van een incestpleger zo nefast maakt, ligt dus niet zozeer in wat hij 

verlangt, maar in de manier waarop hij het verlangt, meer bepaald in de manier waarop hij zich 

positioneert ten aanzien van het tekort dat zijn verlangen constitueert. Structureel staat de 

perverse incestpleger op de plaats waar dit tekort wordt geloochend; waar met andere woorden 

het verschil is vervaagd tussen de wet en haar transgressie, tussen wet en genot. In zijn verlangen 

de wet (van zijn verlangen) totaal ernstig te nemen, verloochent hij de castratieve eindigheid 

ervan en gehoorzaamt hij al te 'reëel' aan de oneindige en obscene eis tot genot die elke wet 

doorkruist en enkel in het vluchtige en falende transgressieve genieten kan worden gepareerd en 

zo van zijn nefaste effecten ontdaan. 

 Gelukkig gaat het bij het merendeel van de incestdaders dan ook niet om volstrekt perverte 

verlangensstructuren. De manier waarop de 'echte' pervert zich in zijn verlangen positioneert, 

betekent voor hem zelf immers - in plaatst van een probleem - juist een oplossing, die goed 

leefbaar blijkt te zijn en hem er onder meer daarom ook niet toe dwingt (zoals bij bijvoorbeeld 

een hysterica het geval is) een ander met een (hulp)vraag te benaderen. Juist omwille van het 

'gelukte' karakter ervan is de oplossing die de pervert voor zijn castratieve trauma kiest, haast per 

definitie moeilijk voor een of andere therapie of psychoanalytische kuur vatbaar. Bij de meeste 

gevallen gaat het echter - gelukkig maar - om een incestdader wiens verlangensstructuur binnen 

de grenzen van de 'neurose' blijft en die dus op een of andere manier nog last heeft van dit soort 

'perverte' oplossing. Hij zal zijn poging om het castratieve tekort te loochenen toch nog (in angst 

of in schuld bijvoorbeeld) als tekort beleven en zich daarom (hulp)vragend tot een ander moeten 

wenden van wie hij de oplossing voor dit problematisch tekort verwacht. Het sadisme dat de 

meeste incestdaders kenmerkt, gaat dus slechts virtueel in de richting van een 'echte' perverte 

sadisme en blijft daarom binnen de neurotische structuur die, omdat die vragend op de andere 

gericht is, vatbaar is voor het vertrouwen dat een therapie haar weet te schenken.  

 

3.6. De dood als vertrouwenscentrum 
 

Maar - zo dringt de vraag zich scherper dan ooit op - hoe kan men nu nog in zo'n virtueel 

sadistische, incestueuze 'pervert' zijn vertrouwen stellen? Hoe valt zo'n nefast pervers vertrouwen 

in de wet die ons verlangen (en dus alles) regelt, überhaupt nog te vertrouwen? Hoe is, in het 



licht van die sadistische wetsgetrouwheid, het vertrouwen van een vertrouwensartscentrum nog 

mogelijk?  

 Een confrontatie met het sadistisch vertrouwen in de volmaakte wet leert ons in ieder geval 

dit: dat het hoegenaamd niet met hetzelfde soort vertrouwen mag worden benaderd. En dit 

impliceert niets minder dan een faillietverklaring van de humanistische en modernistische 

premisses waarop een therapeutische begeleiding van incestdaders zich zou kunnen gefundeerd 

weten. Zo'n therapie kan zich niet langer baseren op een onvoorwaardelijk geloof in de mens en 

in de inherente goedheid van de wet die zijn leven regelt en fundeert. Het therapeutische 

vertrouwen dat men incestdaders verleent, kan niet langer uitgaan van de veronderstelling dat de 

mens in wezen geen incestpleger zou zijn, dat hij in de grond goed zou zijn en aldus door het 

hem geschonken vertrouwen tot die inherente goedheid zou kunnen worden teruggebracht. Het 

idee dat de mens de problemen van zijn verlangen kan doen teruggaan op een moreel zuiver en 

probleemloos subject, het idee dat hij in laatste instantie fundament en meester is over zijn 

verlangen, is niets anders dan een fantasma - een fantasma waarvan de structuur overigens die 

van het sadisme is. Het geloof in de volmaakte, ware wet schuift het onvermijdelijke tekort van 

die wet af op wie ernaar luistert: omdat die laatsten voor bewijs moeten doorgaan dat de wet 

helemaal geen tekort kent, lopen zij de 'logische' kans tot vernietigens toe te worden gefolterd. 

Dat de pretentie de waarheid te realiseren hoe dan ook een of andere inquisitie in het leven roept, 

mag ons nu niet meer zo toevallig lijken. Dat ook een vertrouwensartscentrum in die rol van 

inquisitie kan verzeild raken, is niet totaal ondenkbaar, en het is dan ook zijn ethische taak 

zichzelf de scherpste (zelf)kritiek toe te staan om er op die manier over te waken dat het nooit 

zover komt. 

 Het vertrouwen dat in een vertrouwensartscentrum aan de dag wordt gelegd, kan er dus enkel 

nog van uitgaan dat de mens onherroepelijk eindig is, dit is dat hij samen valt (niet met zichzelf 

maar) met zijn eindig verlangen (zichzelf te zijn) en daarom met een gehoorzaamheid aan een 

wet waaraan hij nooit ten volle zal kunnen voldoen. Maar bovenal dient dit soort vertrouwen ook 

te beseffen dat die wet, die door een onoverkomelijk tekort blijft getekend, niet anders dan 

overtreden kan worden. Het is de mens niet gegeven zich zonder meer bij de onbevredigbaarheid 

van zijn verlangen neer te leggen, hij kan niet anders dan (juist omwille van die onbevredigbaar-

heid) de wet met de voeten treden, en van de (verlangde) 'volheid' van de wet die zijn verlangen 

drijft, genieten door de wet teloor te zien gaan wanneer hij ze te buiten gaat. De tol - én de 

mogelijkheidsvoorwaarde - van dit genieten is dan evenwel dat ook hij als subject (symbolisch) 

ten onder gaat en dat dit genot volkomen naast de belofte grijpt die het de mens had voorgehou-

den.  

 Het is dit genieten dat in het therapeutische vertrouwen centraal moet worden gesteld en 

waarrond het vertrouwen dat er gesticht wordt, gestalte dient te krijgen. Wat de incestdader 

opnieuw moet leren en waarin hij een vertrouwen moet zien te herwinnen, is - paradoxaal 

genoeg - juist het genieten. Hij zal zich daarom moeten verzoenen met de mislukking die 

inherent is aan het genieten; hij zal de nietigheid van zijn genot niet langer mogen loochenen en 

(sadistisch) op anderen afschuiven, maar voortaan zo compromisloos mogelijk op zich moeten 

nemen. En pas wanneer hij het 'nietige' besef aankan zich in zijn genieten te moeten 'verliezen', 



zal hij vrede kunnen nemen met de wet, meer bepaald met het tekort van de wet, met het feit dat 

de wet de belofte die zij in zich draagt niet kan realiseren. Een verzoening met de nietigheid van 

het genot brengt hem dus terug tot de wet, waarvan hij voortaan het tekort weet te verdragen en 

waaraan hij dus niet langer op een nefaste wijze gehoorzaam zal moeten zijn. 

 Net als elk mens dient dus ook de incestpleger het tekort zowel van de wet als van haar 

transgressie (het genieten) op zich te nemen. Hij dient het op zich te nemen dat hij in beide 

tekortschiet en dat hij zich daarom ten aanzien van beide niet 'in rechte' kan verhouden. Hij dient 

het op zich te nemen dat hij zich schuldig maakt aan de wet als hij geniet en aan het genot als hij 

de wet gehoorzaamt, en dat hij zich tegenover die onvermijdelijke schuld geen 'ware' houding 

kan aanmeten. Hij schiet (noodlottig) tekort in zijn houding tegenover het tekort dat hem 

(noodzakelijk) schraagt: het is met dit fundamenteel tekort dat de wetsgetrouwe én genietende 

mens zich geconfronteerd weet en dat van hem een wezenlijk tragische mens maakt. De mens 

zal er zich dus moeten mee verzoenen dat hij nooit totaal verzoend zal raken met zijn eigen 

bestaan en - wat het zelfde is - met zijn verlangen en zijn genieten. Hij zal zich met zichzelf 

moeten verzoenen als met zijn eigen (onverzoenlijke) dood: dit tragisch proces moet iemand 

door, wil hij opnieuw leren 'houden van' de wet en - wat op hetzelfde neerkomt - 'leren' genieten.  

 Een therapeutisch vertrouwen dient een ruimte te vrijwaren waarin de incestpleger zich, tot op 

dit compromisloze niveau, met zijn tragiek kan confronteren. Een therapie zal hem  evenwel die 

ruimte pas kunnen geven waar zij zichzelf met haar eigen tragiek heeft geconfronteerd, dit is met 

het feit dat ook zij niet in staat is het laatste woord te zeggen over de houding van de mens ten 

aanzien van het tekort dat hij is. Niet dat zij niet weet dat de incestdader ethisch fout is gegaan. 

Integendeel, als geen ander beseft zij de ontoelaatbare ravage van wat hij heeft aangericht, maar 

zij kan niet in zijn plaats zijn verhouding tot wet en genot gaan bepalen. Ze kan niet in zijn plaats 

het tekort van zijn verlangen op zich nemen: daarin manifesteert zich juist haar eigen tekort, dat 

ook zij niet uit de weg mag gaan. De therapeut zal daarom het tekort en de eindigheid van zijn 

houding in ieder geval in rekening moeten nemen.  

 De incestpleger benadert een therapeut onwillekeurig als iemand die de wet 

vertegenwoordigt. Hoe hard hij van hem ook hulp mag verhopen, hij  vreest in hem ook altijd 

ergens de straffende wet of minstens de terechtwijzing vanuit een of andere ethische norm. 

Binnen de communicatieve structuur van de hulpverlening dient daarom echter de therapeut nog 

geen afstand te doen van die plaats van de (ethische, juridische, libidinale) wet. Het is hem 

immers niet gegeven buiten die wetspositie te gaan staan en de dader bijvoorbeeld diens 

incestgedrag te 'vergeven'. Integendeel, hij zal hem juist met zijn schuld moeten confronteren, dit 

is eerst en vooral met de ontoelaatbaarheid van zijn daad maar daarenboven ook met de 

onvergeeflijke, tragische schuld waartegenover hij zich in zijn daad heeft misdragen. Om de 

incestdader de ruimte voor die confrontatie te geven, mag de therapeut dan ook in geen geval 

afstand doen van zijn wetspositie. Maar staande op die positie, moet hij er evenwel toch een 

zekere afstand tegenover nemen. Hij moet, op de plaats van de wet, het oordeel van de wet even 

opschorten of buiten spel zetten, precies opdat ook de dader, die in zijn verhouding tegenover de 

wet is vastgelopen, zich opnieuw een afstand ertegenover zou kunnen verwerven. Hij moet de 

ruimte krijgen zich opnieuw een houding tegenover de wet te geven, maar dit vereist - para-



doxaal - dat hij er zich mee confronteert dat er tussen hem en de wet in feite geen afstand is, 

tenzij een afstand die tekort schiet en die in zekere zin het tekort 'zelf' is. Tussen hem en de wet is 

er enkel de dood, en het is die dood die hij zowel in zijn wetsgetrouwheid als in zijn genieten uit 

de weg wilde gaan. Voor dit 'nergens', die 'dode' plek, dit 'niets' tussen hem en de wet deinsde hij 

terug wanneer hij als pervert te gehoorzaam wilde zijn aan zijn genot of - wat op het zelfde 

neerkomt - aan zijn wet. Nu hij moet leren genieten, moet hij zich positioneren in die 'nietige' 

afstand ten aanzien van de wet; in dit 'nergens', dit 'niets', die 'dood': metaforen die - net als de 

ervaring zelf van het genieten - verwijzen naar de eindigheid van de wet en van onze trouw 

eraan. 

 Het is deze 'doodservaring' die het therapeutisch vertrouwen op een gratuite manier aan de 

perverse incestpleger zou moeten weten te 'schenken'; zonder ze hem dus al te rechtstreeks over 

te maken, want dan vervalt zij zelf in het sadisme dat ze wilde bestrijden. Zo'n vertrouwen is dus 

op het riskante af 'dodelijk', maar pas een confrontatie met zichzelf als met zijn eigen (onmogelij-

ke) dood en zijn eigen (onleefbaar) tekort, kan de mens in staat stellen te houden van de wet en te 

genieten van de (nietigheid van de) overtreding ervan.  Dit vertrouwen is bovendien ook 

nog om een andere reden door de dood gemarkeerd. Het laat, op de plaats van de wet, een ruimte 

open die ooit door een vergevende God was ingenomen. Het is in die ruimte dat de wet - in de 

figuur van een excessieve God - zichzelf uit goedheid te buiten kon gaan om misdaden te 

vergeven. Die God is onherroepelijk dood, maar het therapeutische vertrouwen laat niet langer 

toe dat de mens in zijn plaats die ruimte opvult; de leegte die God achterliet, moet leeg blijven; in 

die lege ruimte moet de dood als het ware een vrijplaats worden gegund opdat van daaruit de 

mens zich tegenover de wet die hem fundeert een houding zou kunnen geven.  

 De God, die vroeger vanuit zijn oneindigheidspretenties die open ruimte 'runde', is voorgoed 

gestorven en heeft de mens in een schuld achtergelaten waarvan de loop van de moderne tijden 

heeft aangetoond dat hij niet in staat is gebleken die zelf aan zichzelf te vergeven. Als eindige 

hoeders van die dode, open ruimte, is het ons voortaan slechts gegeven van die schuld, dit tekort 

en die 'dood' te gaan houden als van onszelf. 
 


