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1. 

Hij heeft ‘het’, zegt men, en men bedoelt dat hij ons ‘iets’ doet, ons aangrijpt, bezighoudt, 

fascineert. Dat hij net dat ‘tikkeltje’ méér heeft dat anderen, nauwelijks merkbaar, missen. En 

voor men het goed en wel beseft maakt dat ‘tikkeltje’ hem tot een geliefd leider. Pas dan blijkt 

echt hoe zwaar dat ‘tikkeltje’ weegt. Ook als het fout gaat. Het kan massa’s mensen het leven 

kosten (de voorbeelden uit de recentste geschiedenis zijn legio), maar dan nog straalt de leider 

dat onaantastbare aura uit. Zelfs het bloed dat aan zijn naam kleeft, draagt nog bij tot de glans 

van dat ‘iets’, dat ‘tikkeltje’, dat ‘het’, dat hem als leider zo onweerstaanbaar charismatisch 

maakt.  

   ‘Tikkeltje’, ‘iets’, ‘het’: het zijn vage, nietszeggende termen voor wat doorgaans 

charisma heet. Waarom over zoiets groots in zo’n onbeduidende, nietszeggende termen 

spreken? Omdat waar ze naar verwijzen te groots, te subliem is? Of omdat het te duivels, te 

kwaadaardig is? Moeten we dan, zoals Max Weber voorstelt, het charismatische alleen voor 

de eerste mogelijkheid reserveren, voor de charismatische leider.1 Die incarneert dan het 

grootse en sublieme waarnaar de gewone massa hunkert in hun zucht om aan hun mediocriteit 

te ontsnappen. Zijn tegenhanger, de autoritaire leider, belichaamt in dat geval de andere kant: 

hij timmert vakkundig de sublieme hunker van de massa dicht en sluit hen op in een grijze, 

met harde hand opgelegde middelmatigheid.  

 Wat echter als dit onderscheid niet opgaat? Wat als charisma met non-termen als ‘het’, 

‘iets’, ‘tikkeltje’ wordt aangeduid, precies omdat ze op een haast onnoembare wijze beide 

tegelijk zijn, subliem én kwaadaardig, verheffend én vernietigend? Wat als die non-termen 

een ontembare ‘coincidentia oppositorum’ verbergt, of iets nog unheimlicher?  

 

2. 

Lacan heeft in elk geval net iets teveel Freud en Bataille gelezen om de oplossing voor het 

raadsel van het charisma niet in die richting te zoeken. Van Freud houdt hij het idee over dat 

                                                 
1 Max Weber (1980), Wirtschaft und Gesellschaft – Grundriss der Verstehende Soziologie, Fünfte, revidierte 
Auflage, besorgt von Johannes Winckelmann, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), p. 140 u.f.   
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de mens één en al drift en verlangen is, en van Bataille dat dit verlangen excessief is, dat het 

zijn ‘natuur’ is de grenzen van zijn natuur te buiten te gaan.2 En dat maakt Lacans 

instrumentarium scherp genoeg om de tip van de charismatische sluier iets verder op te 

lichten.  

 In feite is Lacan op een nog radicalere manier socioloog dan Weber.3 Die ging er nog 

vanuit dat de mens eerst op zichzelf bestaat en pas in tweede instantie een band met anderen 

aangaat, zij het dan wel dat band een aparte – met name sociologische – benadering verdient. 

Voor de freudiaan Lacan is de mens ‘drift’, drift die niet naar het zelfbehoudsprincipe luistert 

(zoals bijvoorbeeld Darwin en de biologisch georiënteerde menswetenschappen voorhouden), 

maar naar het lustprincipe, een principe dat er juist vanuit gaat dat we onze biologische 

levensfuncties niet vanuit die functies zelf beleven, maar vanuit de lust die eruit te halen valt.4 

Anders gesteld: de mens leeft niet natuurlijk, hij leeft van de polymorf perverse verdraaiing 

van zijn natuur. Of, zoals Lacan het formuleert: hij is niet, hij is een tekort aan zijn. Niets in 

het reële komt immers op een natuurlijke wijze aan zijn lusteisen tegemoet. Vandaar dat het 

lustwezen genaamd mens zijn toevlucht moet nemen tot het gladde rijk van de ficties. Het 

moet zich een leven, inclusief een identiteit, fantaseren, uitvinden. Daarom is het, nog voor 

het ‘zichzelf’ is, op anderen aangewezen. Nog vóór het een Ik is, is het lustwezen al sociaal. 

Dat Ik komt er maar ná identificatie met anderen. Onze identiteit gaat niet aan onze 

identificaties vooraf, zoals we sinds Descartes graag denken. Integendeel, ze vormen er de 

basis van. We halen onze lust uit de fictie, én we halen er ook ‘onszelf’ uit, dit wil zeggen 

diegene die we voor de ‘drager’ – het ‘subject’ – van ons (lust)leven, houden. Dat lustleven 

vindt ons een ‘zelf’ uit op basis van een identificatie met anderen. 

 Moet het ons nog verwonderen dat we zo sociaal zijn? Let wel, versta ‘sociaal’ hier 

niet in de morele zin waarin het doorgaans begrepen wordt. De manier waarop we ons zo aan 

anderen spiegelen, heeft ook nog een negatieve zijde. Precies omdat we zo op wie ons 

omringen zijn aangewezen, moeten we, om een identiteit te vormen, ons ook nog een plaats 

veroveren los van die spiegelmodellen. Niet toevallig kwalificeert Freud de menselijke 

driftverhouding als ‘oedipaal’, dit wil zeggen als gestuurd door én liefde én haat. Wat zoveel 

wil zeggen als dat een verhouding per definitie nooit eenvoudig, maar steeds ‘complex’ is, 

inclusief de relatie die we met onszelf hebben. Steeds opnieuw kiezen we anderen uit met wie 

                                                 
2 Voor een inleiding op Lacan alsook een uiteenzetting over zijn relatie tot Lacan, zie: Jean-François de Sauverac 
(2000), Le désir sans foi ni loi – Lecture de Lacan: Paris: Aubier. 
3 Voor de sociologische vragen die aan de basis van de Lacaniaanse theorie liggen, zie: Markos Zafiropoulos 
(2001), Lacan et les sciences sociales, Paris: Presses Universitaires de France. 
4 Zie Marc De Kesel (2002), Eros & Ethiek – Een lectuur van Jacques Lacans Séminaire VII, Leuven: Acco, p. 
27-28. 
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we ons identificeren, en steeds opnieuw zullen we ons ook van die anderen tegelijk moeten 

afkeren, precies omdat we de fictie moeten hooghouden een eigen identiteit te hebben. Tot die 

identiteit opnieuw met ‘zichzelf’, dit wil zeggen met haar schatplicht ten aanzien van anderen 

wordt geconfronteerd, en het spiegelspel opnieuw begint.  

 

3. 

Onze hele beeldcultuur leeft daarvan. Sla het eerste het beste magazine open en de 

identificatiemodellen dringen zich pagina na pagina aan je op, zij het dan wel dat ze allen de 

aura uitstralen van iemand die zich zelf met niemand nog hoeft te identificeren. En precies 

daarin zijn we allemaal zo verschrikkelijk gelijk aan elkaar: we willen allemaal gelijk zijn aan 

iemand die aan niemand gelijk is. Dit is de fictie die ons onverholen van elk reclamepaneel 

toelacht. Vaak ook sarcastisch, want dat paneel bestaat het zelfs om ook onze haat ertegen in 

zijn spiegel op te nemen. Alsof we het van de reclame moeten leren om reclame te kunnen 

weerstaan. Het is verbijsterend hoe onze beeldcultuur erin slaagt om die oedipale structuur 

maximaal uit te buiten, daarbij geholpen door een arsenaal van alsmaar ernstiger (versta 

saaier) wordende menswetenschappen die hun uiterste best doen om voorgoed met die 

oedipale Freud af te rekenen.  

 In dit licht wordt het iets begrijpelijker waarom juist in de moderne tijd charisma zo 

problematisch én zo onmisbaar is geworden. De moderniteit gaat er immers van uit dat de 

mens eerst en vooral een persoonlijkheid, een in zichzelf rustend Ik (of, filosofisch, een 

Cartesiaans subject) is, dat pas vanuit die stevige basis naar andere mensen toegaat. Tegen dit 

licht gehouden, kan een fenomeen als charisma met zijn excessieve, averechtse werking 

alleen maar problematisch overkomen.  

Niet zo echter voor de radicaal ‘sociologische’ manier waarop Freud en Lacan tegen 

de mens aan kijken. Die mens is niet eerst zichzelf om zich vervolgens aan anderen – aan 

charismatische figuren – te spiegelen. Die spiegel gaat aan de persoonlijkheid van de mens 

vooraf, hij is er de mogelijkheidsvoorwaarde van, en zet in die hoedanigheid elke verworven 

identiteit telkens weer op het spel. Hoe meer we ons voorhouden zelfstandige 

persoonlijkheden te zijn, hoe meer nood we hebben aan charismatische figuren die dat 

bevestigen. Vandaar onze honger naar charisma. Die moet ons bevestigen in wat door die 

bevestiging tegelijk wordt tegengesproken: dat we allen zelfstandige persoonlijkheden zijn. 

En vandaar ook die gigantische charisma-productiemachine die onze beeldcultuur is 

geworden. Niet alleen voor het charisma van de politieke leiders die zonder die scène 

gewoonweg geen kans meer maken. Ook wijzelf kunnen niet meer zonder die scène, al was 
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het maar omdat we daarop de niet-aflatende stroom van charismatische modellen zien 

passeren, zonder welke we ons zelfbeeld niet staande kunnen houden.  

 

4. 

Vanuit Lacans radicaal ‘sociologisch’ perspectief speelt in het fenomeen charisma nog iets 

anders mee. De mens is niet alleen een lustwezen dat zijn identiteit ontleent aan een 

identificatie met anderen. Het genot waar zijn lust op uit is, beleeft hij in een moment van 

zelfverlies, in het erotische spel bijvoorbeeld waarin de ene zich aan de ander ‘geeft’. De 

paradigma’s die aan de basis van het genot liggen zijn dat van ‘gift’ en ‘transgressie’, en zijn 

op een nog radicalere manier sociaal dan die van de primaire identificatie. Het genot ligt niet 

in het realiseren van wat ik aan zijnsmogelijkheden in me heb, zoals we eeuwenlang – met 

Aristoteles – hebben gedacht. Ik laat in het genot alle zorg omtrent mijn zelfrealisatie juist 

varen en geef mij over, niet aan wat mij ten goede komt, maar aan wat mij voorbij het goede, 

voorbij het zelfbehoud brengt en, soeverein, mijn zelfverlies beoogt. De regels en wetten die 

mij dat goede beloofden, worden in het genot met de voeten getreden. Genot is transgressie. 

Lacan is hier leerling van Bataille.  

Voor het verlangend lustwezen genaamd ‘mens’ is niets reëel, ook zijn genot niet. 

Gelukkig maar, want aangezien de mens verlangen is, zou een uitgeblust – want bevredigd – 

verlangen zijn dood betekenen. En toch is het in momenten van genot altijd ook een beetje 

alsof we doodgaan, want even alle zelfcontrole verliezen en onszelf weggeven. Al was het 

maar omdat wij niet in staat zijn om bij dat genot bewust present te zijn. Wij kunnen ernaar 

verlangen, wij kunnen er heimwee naar hebben, maar op het moment van het genot zelf geven 

wij er ons dermate aan over, dat wij er als subject niet meer bij zijn. De structuur van het 

genot is die van een zelf-gift, maar niet een gift aan de ander, zoals we geneigd zijn te 

denken, maar een gift aan een wezenloos ‘ding’, aan ‘iets’ dat we in de ander veronderstellen, 

‘iets’ waarin we fantasmatisch de bevrediging van ons eigen verlangen hebben geprojecteerd. 

Aan dit fantasmatische ‘iets’ trekken we ons hele genot en verlangen – ons hele bestaan dus – 

op. En in het genot is het alsof we zó in datzelfde ‘iets’ opgaan, dat we er ons in lijken te 

verliezen.  

 We zijn terug bij dat ‘iets’, dat ‘het’, dat ‘tikkeltje’, dat die ene heeft en alle anderen 

missen, en wat maakt dat we ons onbegrijpelijk graag door die ene laten inpakken. In onze 

ogen is die ene dan drager van dat ‘iets’ waarrond óns verlangen is gebouwd – een 

ongenaakbaar ‘iets’ dat ons, precies in die hoedanigheid, doet blijven verlangen (en, dus, 

leven). In hem of haar veronderstellen wij dat ‘iets’ waarin we ons genot fantaseren. Het zijn 
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onze fanatasma’s die ons binden aan wie we liefhebben. Niet alleen in de sfeer van de intieme 

liefdesrelatie.  Onze meer publieke relaties kennen een zelfde structuur.  

 

5. 

Daar gaat ook het charisma van publieke figuren op terug. Ze lijken dat ‘iets’ te hebben 

waaraan wij ons fantasmatisch genot hebben gekoppeld. Want het is een genot dat ons aan 

een charismatische leider bindt. Hij heeft dat ‘iets’ waarin we ons graag willen verliezen, 

waaraan we ons – radicaler dan we beseffen – willen geven. Het paradigma dat hier speelt is 

dat van de gift. De fans geven zich aan hun idool, het publiek geeft zich aan de charismatische 

leider. Dit giftparadigma staat zo mogelijk nog meer haaks op het zelfbehoudsprincipe dan het 

lustprincipe. Zich overgevend aan het charisma van de leider, wil men daar niet zozeer beter 

van worden: men geniet op het moment zelf al zich aan hem te kunnen overgeven, zich in 

hem te verliezen. Dat verklaart het grenzeloze krediet waarop leiders bij hun achterban of 

idolen bij hun publiek kunnen rekenen. Wat zij krijgen staat buiten proportie met wat ze 

ervoor geven.  

Het charisma is dan ook nooit in moreel ondubbelzinnige termen te beschrijven. Het 

mag dan iets groots en subliems beloven, het genot waarop het teruggaat, ligt voorbij het 

goede. Omdat we als mens samenvallen met ons verlangen (basisintuïtie van Lacan), kan het 

goede enkel bestaan in wat dat verlangen gaande houdt. Wat het doet ophouden te verlangen, 

wat het bevredigt (het genot), ligt voorbij wat het verlangen gaande kan houden, voorbij het 

goede dus. Het is structureel ‘kwaadaardig’. Het brengt de mens ertoe zichzelf weg te 

schenken, te verspillen, te vergooien. Lacans genotsconcept heeft veel weg van wat Bataille 

‘la notion de dépense’ noemt.. 

Het kwaadaardige dat in elk charisma schuilt en dat van politieke leiders meesters in 

terreur kan maken, ligt daarin. De leider heeft de mensen geraakt in hun fantasma, hij heeft 

dat ‘iets’ weten te belichamen waarnaar hun droom uitgaat om zich totaal weg te schenken en 

te verdwijnen in het voorwerp van hun genot. De leider heeft hen in dat fantasma gelaten, 

maar ondertussen de gift-structuur die eraan ten grondslag ligt, handig weten uit te buiten. 

Vandaar de offervaardigheid die hij van hen onverholen geëist, én onverminderd verkregen 

heeft. Vandaar ook hun soms onbegrijpelijke trouw, ook wanneer alles in de realiteit erom 

schreeuwt met de leider te breken. Hij blijft immers ook dan het punt dat hun fantasma 

belichaamt – en dat fantasma heeft zich ook als het goed ging nooit om de realiteit 

bekommerd.   
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6.  

Meer nog, de charismatische leider bindt ons ook door schuld aan zich. Staat hij niet voor een 

genot dat buiten de wet valt? Fascineert hij niet omdat hij boven en buiten alle regels lijkt te 

staan? En voelen wij ons, als we ons met hem identificeren, niet ook zelf buiten de wet staan? 

Alleen voelen wij ons, in tegenstelling tot hem, schuldig en verlaten wij ons daarom nog meer 

op hem. Want met de kracht van zijn verheven charisma is hij de enige die deze schuld van 

ons weg kan nemen. Niet toevallig zijn misdadigers en maffialeiders uitstekende voorbeelden 

van charismatische leiders. Hun charisma is altijd ook gebouwd op het onderdrukte 

schuldgevoel van hun leden. Die bewonderen hun leider altijd ook omdat zijn charisma hen 

verhindert de misdaad die hen aan elkaar bindt effectief misdaad te noemen. Ze moeten hun 

misdaden als heldendaden, als daden van trouw aan de ‘casa nostra’ zien, en het 

meedogenloos charisma van hun leider helpt hen die fictie voor de waarheid te houden.  

Maar moeten we dan niet ophouden de  Nelson Mandela’s van onze planeet 

charismatisch te noemen? Toch niet. Mandela is bij uitstek een charismatisch leider, en het is 

moeilijk voorstelbaar hoe zonder zijn charisma de catastrofe waarop Zuid-Afrika afstevende 

ooit zou zijn afgewend. Hij heeft in de donkerste dagen voor Zuid-Afrika de ruimte voorbij de 

(toenmalige) wet opengehouden. Hij heeft die transgressieve openheid in zijn eentje 

belichaamd. In hem heeft de onderdrukte massa haar genot geprojecteerd en zo haar 

verlangen levendig gehouden.  

Alleen ligt  het genie van Mandela helemaal niet  in zijn charisma. Het ligt integendeel 

juist in het feit dat hij er zelf immuun voor is gebleven. Dat hij er met andere woorden nooit 

aan heeft toegegeven om van het genot dat hij voor anderen incarneerde zelf te gaan genieten. 

Hij belichaamde zwart Zuid-Afrika’s mogelijkheid om buiten en boven de wet te staan, maar 

hij is zelf nooit op die plaats gaan staan. Mandela’s genie is een moreel genie, in de moderne 

zin van het woord: hij weet dat er geen hoogste goed is, dat het ‘hoogste goede’ niet in het 

verlengde van, maar voorbij het goede ligt en dus ‘het radicale kwaad’ is5; hij weet dat de 

mens alleen het verlangen (naar het goede) gegeven is. Dat verlangen, zo lijkt hij als geen 

ander beseft te hebben, heeft regels en wetten nodig, regels en wetten die onvermijdelijk meer 

beloven dan ze kunnen geven en daarom eindig, frustrerend, gebrekkig zijn. Maar dit is alles 

wat we hebben. Iets anders dan die wetten en een democratische procedure om ze te wijzigen 

en te amenderen, is er niet. 

                                                 
5 Voor een nadere uitleg over de radicaliteit die in Lacans Kantlectuur schuilt, zie hoofdstuk V (“Een kritiek van 
de zuivere morele rede”) in De Kesel, op. cit., p. 127-142. 
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Charisma appelleert aan wat voorbij de wet ligt, en de wetgever kan handig van dat 

appel gebruik maken om de mensen voor zich te winnen. Maar meer dan wie ook moet hij 

beseffen hoe dubieus zijn charisma is, en mag hij, alle dure mediatrainingen ten spijt, nooit 

vanuit dat charisma aan politiek doen. En als hier één soort training op zijn plaats is, is het die 

waarin de modale burger leert weerbaar te zijn tegen de gigantische charismaproductie die 

hem dagdagelijks bestookt.  
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Samenvatting 

 

Een lacaniaanse kijk op charisma ontwaart de morele dubbelzinnigheid van dit fenomeen. 

Onze fascinatie voor de charismatische figuur tilt ons boven onszelf uit en ondersteunt ons 

streven naar het goede. Tegelijk echter dreigt we op zo’n manier over onszelf heen getild te 

worden dat we elk greep op onszelf verliezen en ons met open ogen uitleveren aan de ergste 

catastrofe. Het lacaniaanse concept ‘genot’ legt de (libidinale) logica achter die contradictie 

bloot.  


