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In het heersend lacaniaanse discours alsook in de door Lacan geïnspireerde 

cultuurkritiek bekleedt de notie van het reële een centrale plaats.1 Vaak lijkt het 

of het hele vertoog eraan is opgehangen. En precies van Lacan hebben geleerd 

dat we woorden die zo’n plaats in een discours bekleden met enige reserve 

moeten benaderen. De kans is groot dat dit woord vooral staat voor wat we het 

mordicus willen doen betekenen, omdat het dat niet betekent. Of, in Lacaniaanse 

termen: die term loopt het risico als een “point de capiton” te fungeren, een 

betekenaar die op zich niets betekent en precies daarom als vlag kan dienen om 

de hele lading te dekken.2 In de hedendaagse lacaniaanse en lacaniaans 

geïnspireerde vertogen, zo wil ik aantonen, fungeert het reële vaak als zo’n 

betekenaar.  

Let wel, ‘le réel’ is en blijft één van de belangrijkste concepten die Lacan 

aan onze moderne of postmoderne cultuur geschonken heeft. Het is zonder meer 

een centraal begrip in wat hij naar onze hedendaagse gevoeligheid heerlijk 

politiek incorrect zijn ‘doctrine’ noemt, maar alleen reeds daarom kun je al 

vermoeden dat het vroeg of laat onder die “surdétermination” zou gaan lijden. 

En als je het mij vraagt, zijn we nu zo ‘vroeg’ of zo ‘laat’.  

Dit concept functioneert vaak als een term die de zaak waarover het gaat – 

“la cause freudienne”, de kern van de psychoanalyse – eerder toedekt dan 

openlegt. Dat zie je bijvoorbeeld aan de manier waarop het aan de ethiek wordt 

                                                 
1 Dit essay gaat terug op een lezing gehouden voor De Oor-Zaak, Brugge, 23 oktober 2003. 
2 Jacques Lacan (1981), Le séminaire. Livre III: les psychoses, Paris : Les Éditions du Seuil, p. 303. Bruce Fink 
(1997), Lacanian Psychoanalysis : A Clinical Introduction, Cambridge (Mss) / London (UK) : Harvard 
University Press, p. 93-94. 
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gelinkt. De ethiek van het reële, “l’éthique du réel”, “the ethics of the real”: voor 

wie Žižek, Zupančič, Fink, Verhaeghe heeft gelezen, is dat een heldere term of 

in ieder geval een term van waaruit andere minder heldere termen en gegevens 

worden verduidelijkt.3 Het is die helderheid die ik hier in twijfel wil trekken. 

Wie in die wending “ethics of the real” geen contradictio in terminus ziet, heeft 

mijns inziens weinig begrepen van wat Lacans notie van het reële voor het 

probleem van de ethiek kan betekenen. En, om meteen een andere ‘symptomale’ 

passage in de Lacanreceptie op tafel te gooien: wie denkt dat het uit Lacans 

ethiekseminarie geplukte ‘ne pas céder sur son désir’ de kern van zijn 

ethiekvisie weergeeft, heeft Lacan te vlug gelezen en zich hoogstwaarschijnlijk 

door de imaginaire kracht van concepten als het ‘reële’ laten vangen.  

 Ziehier dus, op een rijtje, de boude stellingen waarmee ik zo vrij ben wat 

vuur te brengen in onze lacaniaanse avond. De kern van Lacans ethiek is niet ‘ne 

pas céder sur son désir’, er is bij hem geen sprake van een ‘ethiek van het reële’, 

en deze zowel als andere misverstanden hebben te maken met de imaginaire, 

symptomale werking van het concept van het reële.  

 Sta me toe, alvorens ik mijn argumenten op tafel leg, om jullie eerst nog 

even te vervelen met de zoveelste promenade doorheen de grondprincipes van 

de lacaniaanse doctrine. Het is nu eenmaal onvermijdelijk om terug te keren 

naar de eerste inzichten van Lacan om de inzet van een concept als het reële 

scherp in beeld te krijgen.  

 Als Lacan in 1972, in een interview door de Belgische televisie ergens in 

Brussel, wordt gevraagd wat nu eigenlijk de kern van zijn theorie is – let wel, 

we zijn in 1972 en zijn theorie over ‘l’objet petit a als wat van het reële 

persisteert in het symbolische’ is al jarenlang op alle mogelijk manieren in zijn 

seminarie behandeld – dan zegt Lacan doodernstig en met het pathos die we van 

hem kennen, dat die kern de taal is en dat wij niets dan taal zijn. De kern van 

                                                 
3 Alenka Zupančič (2000), Ethics of the real, London / New York: Verso, p. 250, 256, 258: Slavoj Žižek (1998), 
Het subject en zijn onbehagen, Amsterdam: Boom, p. 78. Zie ook de “Conclusion” in: Jan Jagodzinski (2005), 
Music in Youth Culture: A Lacanian Approach, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
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zijn theorie, wat hij gezien heeft – exacter, wat Freud gezien heeft en wat hij, 

Lacan, alleen maar herhaald heeft, waaraan hij vooral niets heeft willen 

toevoegen en waar zijns inziens de psychoanalyse als ‘interminable retour à 

Freud’ altijd weer opnieuw moet naar teruggrijpen – is niets meer en niets 

minder dan het primaat van de taal. Waarmee we te maken hebben in de 

analytische kuur, waarmee we te maken hebben als we wat dan ook onder ogen 

krijgen: we moeten het als taal benaderen. En niet als iets reëels. Als de 

analysant iets zegt, moet je luisteren, niet naar wat hij zegt, evenmin naar wat er 

– echt, reëel – zou schuilgaan achter wat hij zegt, maar naar het feit dat hij 

‘zegt’, dat hij spreekt, dat hij klanken produceert die evengoed uit zijn mond 

zouden kunnen rollen als hij iets anders zegt of zelfs helemaal niets wilde 

zeggen. Als je iemand wilt begrijpen in een therapeutische setting – als je in de 

geestelijke gezondheidszorg iemand menswetenschappelijk wil benaderen –  

moet je radicaal oppervlakkig te werk gaan en alleen nota nemen van het 

materiaal dat zich daar aandient: taal in haar materialiteit, haar pure 

uiterlijkheid, taal, niet genomen in haar dimensie van betekenis, maar in die van 

materiële betekenaar.   

Je moet in zekere zin te werk gaan zoals Newton deed toen hij voor het 

eerst wetenschappelijk – wetenschappelijk in de moderne zin van het woord – 

keek naar een appel die van een boom viel. Newton vroeg zich niet langer af wat 

daar neerviel, hij legde geen verband meer tussen de essentie van de appel en de 

beweging die hij maakte, al was dit tot dan juist de manier waarop wetenschap – 

aristotelische wetenschap – toen te werk ging. Niets was toevallig en alles kon 

naar zijn essentie teruggevoerd worden. Een appel viel omdat zijn essentie – zijn 

‘vermogen te zijn’ – hem naar de aarde trok. Want, in materieel opzicht 

bestaande uit de vier elementen – aarde, water, lucht en vuur – kreeg de aarde in 

de appel op een gegeven moment het overwicht, precies op dat moment 

trouwens waarop het leven dat die appel ‘bezielde’ een val in de aarde nodig had 

opdat die appel daar opnieuw kiem zou kunnen schieten en worden wat hij ‘in 
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wezen’ (dit is hetzelfde als in potentie) altijd al was: een appelboom. Van die 

hele zijnsproblematiek en van het wezen van die appel – tot dan de conditio sine 

qua non om aan wetenschap te doen – trok Newton zich niets aan. Hij keek 

enkel en alleen naar het uiterlijke protocol waarmee die dat ding – dat stuk 

‘massa’, ongeacht wat het verder ook was – viel en las daar een mathematische 

wet in.  

 Die beweging weg van de essentie naar de loutere oppervlakkigheid is 

exact de beweging die Lacan maakt, maar dan niet op het vlak van de fysica, op 

het vlak van het ‘object’ zoals men dat sinds Descartes is gaan noemen, maar op 

het vlak van het subject, dat domein dat sinds het ontstaan van de moderne 

wetenschap nog geen eigen logica had gevonden en ten onrecht de logica van 

het object had aangenomen (iets wat trouwens in de huidige 

menswetenschappen nog het geval is).   

 Die eigengereide logica, enkel geldig voor het domein van het subject, 

had Freuds psychoanalyse voor het eerst in kaart gebracht. Het betreft een 

libidinale logica, een sluikse lust-logica vol listen waarin negatie haar geldigheid 

verliest en verdringing of loochening eerder norm dan uitzondering zijn. Een 

logica vol leugens die niet worden opgeheven als hun waarheid aan het licht 

komt. Een logica dus waarin de waarheid de leugen die ze ontmaskert tegelijk 

bevestigt en ondersteunt.    

 Die logica geldt een oppervlaktefenomeen, met name de taal. Let wel, de 

taal in haar meest oppervlakkige dimensie: een geheel van van hun betekenis 

losgekoppelde betekenaars die elkaar rechthouden door onophoudelijk naar 

elkaar te verwijzen. Nu is er één ding waarover dat oppervlakte-verschijnsel 

‘taal’ onophoudelijk liegt, met name dat er voor diegene waarover zij het 

constant heeft – voor het subject dat zij zegt aan het woord te laten – bij haar 

helemaal geen plaats is. Het oertrauma waartoe de libidinale conditie het 

lustwezen veroordeelt, wordt verdrongen, niet zozeer door het ergens in een 

mysterieuze diepte te steken, maar door het aan de oppervlakte te houden, door 
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het met name te laten samenvallen met de operatieve onmogelijkheid waarvan 

de taal leeft. De lustbevrediging die fataal onmogelijk is op het niveau van het 

reële wordt ‘verschalkt’ door die als een talige – en dus operatieve – 

onmogelijkheid te beleven. Omdat de onmogelijkheid iets reëel gezegd te 

krijgen juist de mogelijksvoorwaarde van de taal is, is die taal het uitgelezen 

element om het oertrauma (de onmogelijkheid op reëel niveau aan de lusteisen 

te voldoen) verdrongen te houden. 

We zijn als lustwezens dus op de taal aangewezen. Het is het enige 

‘element’ waarin we kunnen ademen. Wie naar zichzelf op zoek gaat of naar 

iemand anders wil luisteren, is enkel op taal aangewezen. Maar tegelijk is, 

precies binnen die taal, het subject dat zich daar uitspreekt in laatste instantie 

radicaal afwezig. Ook voor zichzelf: diegene waarover gesproken wordt, ook 

voor diegene die zichzelf uitspreekt, is nooit het subject dat spreekt. Het subject 

bestaat letterlijk enkel voor zover het gerepresenteerd wordt. Het is nooit 

present, nooit reëel, het is nooit iets meer dan het onachterhaalbaar dood 

referentiepunt van een discours dat er desnoods de mond vol van heeft.  Wie 

naar zichzelf op zoek gaat (en daar ontsnapt niemand aan, het is in zekere zin de 

definitie voor de mens voor zover hij, in cartesiaanse zin, geen object maar 

subject is), is aangewezen op de oppervlakkigheid van de betekenaars waarin hij 

zichzelf ter sprake brengt, om er ten lange leste achter te komen dat hij nooit iets 

anders zal zijn dan waar de taal – die orde van de Andere waarin hij ‘vervreemd 

is’ – naar verwijst.   

 De mens is met andere woorden verlangen, radicaal onvervuld en dus niet 

te vervullen verlangen. Hij danst met de taal mee, van betekenaar naar 

betekenaar. Hij houdt zichzelf voor een stevige identiteit terwijl die slechts een 

imaginair beeld is dat voortdurend wordt gedecentreerd door zijn symbolische 

subjectpositie. Soms, bij een individuele neurose bijvoorbeeld, loopt hij vast in 

de vraag naar zichzelf, een vraag die Lacan als imaginair typeert. Een 

doorwerking van die vraag op het niveau van haar materiële 



 6 

oppervlaktestructuur (op het niveau van de betekenaars dus) moet opnieuw het 

verlangen in die vraag ‘vlot’ krijgen. Want dat verlangen is het enige wat een 

mens staande – en gaande – houdt.  

Ook het genot, weliswaar beleefd als de opheffing van alle verlangen, 

houdt het verlangen gaande. Die ‘jouissance’ gaat immers gepaard met een 

verdwijning, een ‘fading’ van het subject. Op het moment van het genot rust de 

hele lusteconomie niet meer in het subject (term voor drager, grondvlak), maar 

enkel nog in het fantasma, dit is in een scenario van imaginair gefixeerde 

betekenaars, gecentreerd rond het ultieme object van het verlangen. Op het 

moment dat het subject eindelijk ‘vruchtgebruik’ (oorspronkelijke betekenis van 

jouissance) krijgt van zijn verlangde object, op het moment dus dat zijn 

verlangen vervuld wordt, heeft zich zichzelf al verloren. Het is niet in staat ‘ik 

geniet te zeggen’ op het moment dat het geniet. Op dat moment is het in zijn 

object – en in het fantasma dat rond dat object geformeerd is – verdwenen. 

Lacans denken zal zich in de late jaren 50 uitdrukkelijk op dat object 

concentreren. Hij zal tot het besluit komen dat dit object een niet te 

verwaarlozen reële dimensie kent. Tot dan dacht hij dit object vooral symbolisch 

en imaginair, dit wil zeggen als betekenaar. Het lustwezen had zich immers in 

de taal gerealiseerd, en daar, in dat betekenaarsuniversum, verlangde het in elke 

betekenaar weer naar een andere betekenaar omdat geen enkele betekenaar zijn 

ultieme – reële – object present kon stellen. De hele list van het in het 

symbolische opgenomen lustleven bestaat er immers in dat het ultieme object de 

facto niets anders is dan het tekort zelf waarmee de betekenaarsorde 

functioneert. Het ultieme object van het verlangen blijkt het tekort zelf te zijn, 

wat ervoor zorgt dat het verlangen in laatste instantie zijn eigen tekort verlangt 

en op die manier het lustwezen dat met dit verlangen samenvalt inderdaad een 

bestaan weet te garanderen. Het tekort zelf als ultieme object: dit maakt de cirkel 

van het verlangen rond.  
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Misschien wel al te rond. Dat moet Lacan in ieder geval hebben gedacht 

in de loop van zijn zesde seminarie (1958-59), waar het uitgerekend over het 

verlangen ging. Tot dan was zijn hele theorie van het verlangen sluitend, precies 

omdat ze sloot in het tekort zelf. Dat de mens tekort en onbehagen kende, dat hij 

nooit had was hij wilde, dat hij zelfs in zijn momenten van genot bij dit genot 

afwezig was: dit alles was, ondanks de schijn van het tegendeel, juist zijn 

redding, want het hield hem als verlangen staande. Zo dacht Lacan nog in 1958.  

Tot hij zijn ideeën herkende in die van de christelijke auteur, sociale 

voorvechtster en mystica, Simone Weil, meer bepaald in haar boek La pesanteur 

et la grâce, dat hij een paar keer in zijn seminarie citeert. Ook bij Weil is het 

tekort dat op het leven weegt (le pesanteur), mits men er op een andere – 

gedecentreerde – manier naar kijkt, tegelijk de sleutel om het leven als genade 

(grâce) te zien. Het tekort is niet zonder meer wat het leven beperkt en kwelt, het 

is ook en vooral wat het leven zonder meer mogelijk maakt. Weil formuleert dat 

in het spoor van de christelijke mystiek. Wie of wat is God anders dan dat 

zevenvoudige ‘nada’ (niets) dat Juan de la Cruz op de berg Karmel treft en dat 

zijn verlangen, op het moment dat het wordt bevredigd, tegelijk brandend 

houdt? Wie of wat is God anders dan een naam voor het tekort en de dood die 

ons ‘dragen’ en die wij ‘zijn’, een tekort en een dood waarin we ‘niet ophouden 

te sterven’, zoals Teresa van Avila schrijft? Maar als Lacans gedachtegang zo 

treffend te illustreren valt met een christelijke mystica, wat is dan nog het 

verschil tussen zijn conceptualisering van de psychoanalyse en het christendom 

dat op zijn manier ook als een cultuur en een theorie van verlangen te 

beschouwen is. Moet Lacan dan, tegen zijn eigen zeggen in, toch toegeven zijn 

doctrine neerkomt op een freudiaanse herformulering van inzichten die ook al 

doeltreffend door het christelijke denken zijn geformuleerd?  

Of, wat op hetzelfde neerkomt: moet Lacan besluiten dat, precies omdat 

het verlangen in zijn eigen tekort sluit, de mens in staat is met dat tekort ook 

vrede te nemen. Impliceert een sluitend verlangen niet ook een sluitende 
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duiding, een allesomvattende interpretatie die dat tekort volledig beaamt? Valt 

de manier waarop Oedipus te keer gaat in Kolonos dan niet langer te duiden als 

de ultiem tragische confrontatie met het verlangen? Reeds met één been in de 

dood staande, schreeuwt de incestueuze koning daar, soeverein en onverzoend, 

dat het beter is niet geboren te zijn. In zijn tweede seminarie had Lacan die 

passage nog met pathos geëvoceerd als de ultieme confrontatie van de mens met 

het onverzoenlijke verlangen dat hij is. Nu dreigt die ultieme confrontatie 

verzoenender, sluitender te zijn.  

Hier neemt Lacans oeuvre bewust een wending weg van het christelijke 

pad waarop Simone Weil hem had verleid. Hij herontdekt het verlangen als iets 

wat nooit sluitend is, zelfs niet in zijn tekort. Zo ook staat een confrontatie met 

dat verlangen haaks op elke vorm van verzoening of gelatenheid, en is enkel als 

door en door tragisch te typeren.  

Hier moeten we Lacans ‘ontdekking’ van het reële situeren, meer bepaald 

de ontdekking van de reële zijde van het ultieme object van verlangen. Dat 

object is weliswaar het tekort zelf, maar niet louter het tekort waarmee de 

betekenaarsorde functioneert. Het heeft ook een reële dimensie. Want wat het 

lustwezen verlangt, is het reële dat voorbij de betekenaar ligt, en de betekenaar 

blijkt in al zijn listigheid toch niet listig genoeg om het lustwezen restloos bij de 

neus te nemen en dat reële sluitend onder de huid van zijn operatief tekort te 

begraven. 

 Het symbolische universum waarin het lustwezen zich als verlangen 

waarmaakt, behoedt het met andere woorden niet voor eens en voorgoed van de 

doodsdrift. Wat het verlangen drijft is en blijft een drift die zich in laatste 

instantie tegen het behoud van het verlangende organisme keert. Het verlangen 

is excessief, en de in zijn eigen tekort sluitende cirkel van de betekenaar kan het 

verlangen niet afdoende van die excessieve neiging afhelpen. Naast het tekort 

van de betekenaar, moet voortaan nog een ander baken in het lustleven 

onderkend worden, met name das Ding dat zich in het reële ophoudt en de hele 
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lusteconomie (zelf)vernietigend aantrekt. Het hele listige spel van de betekenaar 

draait rond een excessief punt waardoor het wordt aangetrokken maar waarvan 

het tegelijk op afstand moet worden gehouden.  

 Voortaan zal ook het genot anders worden gedefinieerd: niet langer als 

een zich verliezen in het tekort dat tegelijk de motor van het hele 

betekenaarssysteem is, maar als een zich verliezen in het reële, een verlies dat 

alleen van de dodelijke kant van het reële gevrijwaard blijft omdat het subject, 

bij die transgressie die het genot is, afwezig blijft. Het einddoel dat het 

verlangende lustwezen voortdrijft, is niet langer het tekort dat, zodra het wordt 

bereikt, het verlangen weer aanzwengelt. Het einddoel van het verlangen ligt 

voortaan voorbij dat symbolisch tekort (voorbij de betekenaar dus), in het reële, 

een reële dat de dood van het verlangend subject impliceert alsook van de 

betekenaars waarin het zich heeft waargemaakt.  

 Niet toevallig geeft Lacan op dat moment een seminarie over de ethiek. 

Zijn nieuwe definitie van genot (genot als transgressie) impliceert immers dat 

onze omgang met het goede – met goederen, of het nu materiële goederen of 

morele goede doeleinden betreft, met signifiants dus – in laatste instantie 

uitloopt op een vernietiging van het goede. Waar de hele traditie, met 

Aristoteles, het doel van de ethiek in het hoogste goede legt, komt Lacan hier tot 

het inzicht dat dit zogenaamde hoogste goede neerkomt op een genieten van het 

goede, wat nu wil zeggen een vernietigen van al wat goed is (in de geestelijke en 

materiële zin van het woord). Op het moment van het verwachte ‘hoogste 

goede’, laten we al wat goed is achter ons en slaat het ‘hoogste goede’ om in het 

radicale kwaad.   

 De mens als verlangen ernstig nemen is ernstig nemen dat wat hij in 

laatste instantie verlangt, het radicale, zelfvernietigende kwaad is. Dat met 

andere woorden de waarheid van Kants ethiek in het huiveringwekkende oeuvre 

van Sade te lezen valt. Daar is het reële te vinden waarnaar wij verlangen. Daar 
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vinden we een beeld van wat het betekent wanneer datgene wat we in laatste 

instantie verlangen, ook reëel wordt gerealiseerd.  

 Moeten we dat dan? Is het onze ethische plicht ons verlangen tot op dat 

reële niveau te realiseren. Is ethiek een ‘ethiek van het reële’? Uiteraard niet. Dat 

zou je reinste sadisme zijn. Onze ethiek moet ons juist tegen die ‘waarheid’ van 

ons verlangen in bescherming nemen. Een ethiek is en blijft voor Lacan een 

ethiek van het verlangen, een ethiek die het verlangen promoot en het daarom 

afschermt tegen zijn bevrediging, tegen het ultieme, zelfvernietigende einddoel 

waartoe het wordt aangetrokken. Lacan is dus Kantiaanser dan ons vaak lief is.  

 Maar zegt Lacan dan niet dat we ‘niet mogen toegeven op het vlak van 

ons verlangen’? Impliceert ‘ne pas céder sur son désir’ niet dat we die désir 

trouw moeten blijven, en dit tot het einde toe? Moeten wij niet heldhaftig als 

Antigone zijn, en ons verlangen trouw blijven ook al kost dit ons onze kop?  

 Hier, in de laatste lessen van Lacans ethiekseminarie, zijn de 

misverstanden en foutieve lezingen wel bijzonder hardnekkig. Zo wordt 

Antigone uitdrukkelijk niet naar voren geschoven als een moreel voorbeeld, zo 

zegt Lacan herhaaldelijk. Zij illustreert juist niet “la fonction du bien”. Zij is 

enkel en alleen een illustratie van “la fonction du beau”, zij toont ons het 

schone : het schone als “het net nog te verdragen begin der verschrikking”, om 

het met Rilke te zeggen (die door Lacan, eigenaardig genoeg, in die context niet 

wordt geciteerd).  

Wij zien in haar waar ons verlangen naar toe leidt, maar wij kijken er 

enkel naar: zij is en blijft in de eerste plaats een esthetische verschijning, een 

schoonheid. Het zet ons nooit ethisch aan om ons verlangen ook letterlijk en 

reëel tot op dat punt te volgen.  

 Let wel, niets houdt ons tegen om dat te doen, ook Lacan niet. Maar het is 

geen ethische regel. En het kan ook nooit een ethische regel zijn voor Lacan. 

Wie dit wel als regel promoot, verklaart de transgressie van de wet tot wet en 

belandt onvermijdelijk in universum zoals beschreven in Sade.  
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 Is een beeld als dat van Antigone dan ethisch irrelevant? Is het louter een 

esthetisch beeld dat niet alleen geen voorbeeld is, maar verder ook moreel 

volkomen indifferent blijft? Integendeel, zo stelt Lacan hier. Als esthetisch beeld 

– en enkel in die hoedanigheid – heeft Antigone hier een ethisch functie: ze gunt 

ons een blik op wat wij naïef voor het hoogste goede houden. Zij confronteert 

ons met het doodsprincipe dat ons verlangen ten grondslag ligt.  

 Dat doodsverlangen, dat verlangen ‘à l’état pur’, is niet iets wat we 

moeten uitleven. Het is wel iets wat we op het spoor moeten – en zullen – 

komen als we naar onszelf op zoek gaan. Dan zullen we moeten nagaan of we – 

en waar we – toegegeven hebben op het vlak van het verlangen. ‘Ne pas ceder 

sur son désir’ staat niet als zodanig bij Lacan. Wat er staat is dat, als wij in de 

kuur met schuld worden geconfronteerd, wij maar één norm kennen om deze 

schuld aan te meten: het verlangen. Wie het verlangen op het spoor wil komen, 

heeft bij de schuldvraag die de weg naar zijn verlangen belet, maar één 

criterium: heb ik toegegeven op het vlak van het verlangen? En natuurlijk heeft 

hij daarop toegegeven. Daar ontsnapt niemand aan, en het is ook niet de 

bedoeling om de analysant daarvan te beschuldigen. Het is alleen een middel om 

de schuldvraag te decentreren, om de (imaginaire) vraag die ze is die kwartslag 

te geven die nodig is om daaruit het verlangen te laten oplichten.   

 

 

 

 

 


